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Sammanfattning 
Revisorerna i Hylte kommun har gett i uppdrag till Komrev inom Öhrlings Pricewater-
houseCoopers att granska elevernas sociala situation i skolan. Den övergripande revisions-
frågan för denna granskning är: hur säkerställer barn- och utbildningsnämnden en god ar-
betsmiljö bland elever? 
 
Granskningen är inriktad på nämndens övergripande arbete samt skolenheters arbete med 
elevernas sociala situation. De områden som ingår i granskningen anges med följande frå-
gor: 

• Vilken strategi har nämnden för att förbättra elevernas arbetsmiljö och sociala situ-
ation i skolan? 

• Vilken uppföljning görs på skolorna och vilken rapportering sker till nämnden? 
• Hur arbetar man på skolorna för att elever ska vara trygga och få en hälsosam ar-

betsmiljö? 
 
I granskningen ingår Örnaskolan F-9, Landeryds skola F-6 och Torups skola F-6. Skolled-
ning, lärare, elever och personal på familjecentralen har intervjuats. En enkätundersökning 
till föräldrar har genomförts. 
 
Nämndens strategi samt uppföljning och rapportering till nämnden 
Hylte kommuns plan för skola och barnomsorg är antagen av fullmäktige år 2000. De pri-
oriterade målen i planen avser fyra områden; kunskapsmålen, barn i behov av särskilt stöd, 
etik och medmänsklighet samt personalpolitik. Utöver dessa finns mål inom nio områden. 
 
Mål i skolornas arbetsplaner utgår från målen i kommunens skolplan. Målen följs upp och 
redovisas i skolornas kvalitetsredovisningar. Det finns en koppling mellan skolplan, sko-
lornas arbetsplaner och deras kvalitetsredovisning. Målen i skolornas arbetsplaner är upp-
följningsbara. Nämndens serviceåtagande anger att skolorna ska upprätta likabehandlings-
planer. Nämndens serviceåtagande ställer inga ytterligare krav på skolorna vad gäller det 
elevsociala arbetet. 
 
Skolornas egna avstämningar och uppföljningar av skolornas arbetsplaner används i syfte 
att förbättra verksamheten. 
 
Rapporteringen till nämnden, skolornas kvalitetsredovisning, utgår från arbetsplanen och 
följer samma struktur som denna. Dessa har inte samma struktur som kommunens plan för 
skola och barnomsorg. I skolornas utvärderingar och kvalitetsredovisningar framgår ut-
vecklingsinsatser och åtgärder för att förbättra verksamheten. Arbetsplanerna diskuteras 
och revideras varje år på skolorna. 
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Förvaltningen gör en bearbetande analys av de kvalitetsredovisningar som lämnas från 
skolorna innan den lämnas vidare till nämnden. Nämnden efterfrågar uppföljningar utifrån 
den kommunala planen. 
 
Revisionell bedömning:  

• Nämndens och skolornas arbete med planer, uppföljning samt rapportering är väl 
utformat. 

• Kommunens skolplan har en struktur som inte stämmer helt med skolornas arbets-
planer och kvalitetsredovisningar. Nämndens uppföljning av skolplanen underlät-
tas om struktur och rubriker är desamma. Skolplanen har delvis förlorat sin aktuali-
tet och blir därigenom inte lika starkt styrande som den förtjänar. 

 
Skolornas arbete 
Normer och värden 
Skolornas arbete med normer och värden är relativt omfattande. Såväl intervjuer med 
skolledning, lärare och elever samt enkät till föräldrar visar att detta arbete fått genomslag 
i skolans arbete. Föräldrarna värderar skolornas arbete med normer och värden högst av 
samtliga frågeområden. Normer och värden tas ofta upp till diskussion i klasserna, till ex-
empel skolans regler och vad som är rätt och fel. Skolorna har också samarbets- och vär-
deringsövningar som fördjupar förståelsen av normer och värden. Lärare tar i regel tag i 
frågor som uppstår under dagen.  
 
Skolan i Landeryd har fler grupperingar där diskussioner om normer och värden förs, t ex 
familjegrupper, faddersystem, stormöten och hemlig kompis.  
 
Eleverna ger exempel på att vuxna inte är rättvisa eller undviker att ta tag i frågor. Det är 
intressant att elever som intervjuats på Örnaskolan F-6 uppmärksammar att vuxna inte all-
tid behandlar tjejer och killar lika. Eleverna är vaksamma på värderingar som slår igenom 
i ett fördomsfullt beteende. 
 
Revisionell bedömning:  

• Skolornas arbete med värden och normer är starkt och har genomslag hos såväl 
elever som föräldrar. 

• Vår bedömning är att Landeryds skola har en särskilt stark och förankrad struktur i 
det förebyggande elevsociala arbetet. 

 
Elevernas skolmiljö 
Sociala bekymmer bland elever tar större plats i skolan idag, såväl på raster som i under-
visningssituationer. Utemiljön och rastvakter spelar viktig roll för elevernas uppfattning 
om skolmiljön är bra eller inte. Eleverna uppger att bråk oftast uppstår under rasterna. 
Skolgården och raster uppges av elever och lärare vara lugnare på skolorna i Landeryd och 
Torup. På Örnaskolan F-6 uppfattar inte eleverna att rastvakter fungerar. 
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På Örnaskolan 7-9 är det idag fler elever än vad som är lämpligt ur elevsocialt perspektiv. 
Situationen idag uppges av elever, lärare och skolledning ha blivit lugnare i år. Skolled-
ningen har bland annat lagt om schemat så att eleverna har raster vid olika tidpunkter och 
det finns fler vuxna tillgängliga under rasterna. Örnaskolan har idag ämneslag och plane-
rar att införa arbetslag.  
 
Föräldrarna uppger att deras barn känner sig trygga i skolan. De anser dock att barnen inte 
får arbetsro i klassen. Eleverna önskar en lugnare undervisningssituation, men har ingen 
uppfattning om hur man ska komma till rätta med detta. Föräldrar till barn i årskurserna  
7-9 på Örnaskolan är klart oroliga för elevernas arbetsmiljö. Enligt intervjuerna med ele-
ver har några samma uppfattning. Resultatet från senaste ämnesprover i årskurs fem fram-
går av bilaga. 
 
Revisionell bedömning: 

• Skolgården är central för att elevernas sociala samvaro ska vara trygg, aktiv och 
konstruktiv. Rastvakterna är inte tydliga för eleverna på Örnaskolan F-6. På Örna-
skolan 7-9 är det många elever på skolan, påfrestningen för eleverna blir särskilt 
påtaglig under rasterna. 

• Bildandet av arbetslag på Örnaskolan 7-9 har inte genomförts som avsett. Bildan-
det av arbetslag är en modell för att de vuxna i skolan ska bli effektivare med att ta 
emot och hantera sociala frågor som uppkommer hos eleverna. Agerandet från 
skolans ledning visar på bristande handlingskraft när det gäller att förändra skolans 
inre organisation. 

• Det är väsentligt att vuxna svarar för att eleverna får arbetsro i klasserna. 
 
 
Elevhälsa och stöd 
Elevhälsoteamen på skolorna fungerar med regelbundenhet och enligt de intervjuade bra. 
Elevhälsopersonalen medverkar i skolornas elevhälsoteam. En tjänst som specialpedagog 
är inte tillsatt, varför elever kan få vänta innan de får relevant stöd.  
 
Enligt föräldrarnas svar på enkäten fungerar elevhälsan samt stöd och hjälp till barnen re-
lativt väl. 
 
Personal inom elevhälsan och föräldrar påpekar att kommunen inte har gemensamma ruti-
ner och en säker praxis för överlämnandet av elever mellan skolor. En del elever med svå-
righeter får därför inte det stöd och den hjälp den behöver i tidigt skede.  
 
Revisionell bedömning: 

• Skolornas arbete med elevhälsan fungerar relativt väl. 
• Överlämnandet mellan skolor bör förbättras genom att införa enhetliga rutiner och 

utveckla dokumentationen. 
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Elevernas ansvar och inflytande 
Samtliga skolor har klassråd och elevråd. På skolorna finns också kamratstödjare och det 
förekommer fler grupperingar där eleverna är representanter, till exempel trygghetsteam 
på skolan i Torup. På Örnaskolan 7-9 är elevrådet på väg att bilda fler representativa råd 
där eleverna ges inflytande. 
 
Elevernas erfarenheter av elevråd är bland annat att de blir engagerade i frågor där de 
framför synpunkter och önskningar. De har dock inte fått svar på sin begäran, varför de 
fått den uppfattningen att vuxna inte fullföljer sina löften. På Landeryds skola där eleverna 
medverkat i utformningen av skolgården, har eleverna en förståelse för att de inte kan få 
allt de begär. 
 
Föräldrarna har i svaren på enkäten angett låga värden för barnens möjligheter att vara 
med och bestämma i skolan. Särskilt lågt är värdena för Örnaskolan 7-9. 
 
Revisionell bedömning: 

• Skolorna har en formellt fungerande elevrepresentation med klassråd, elevråd samt 
övriga grupperingar som ger eleverna inflytande. 

• Ur demokratisk synpunkt är det väsentligt att eleverna får svar på de frågor som 
vuxna engagerar dem i. 

• Elevinflytande för elever på Örnaskolan 7-9 kan stärkas. Dessa elever är i de högre 
åldrarna i kommunens grundskolor. 

 
Skola och hem 
Området skola och hem omfattar såväl föräldrarnas kontakter med skolan, utvecklings-
samtal, föräldramöte som information om skolans mål. 
 
Samtliga skolor har föräldramöten för information till föräldrar. På skolorna i Landeryd 
och Torup är föräldraråd/skolråd aktiva och engageras i frågor om skolans verksamhet. 
Även andra aktiviteter förekommer där föräldrar medverkar. Föräldrarådet på Örnaskolan 
omfattar samtliga årskurser på skolan, från F till 9. Föräldrarådet är inte aktivt vid inter-
vjutillfället men skolledningen har tagit initiativ för att förbättra rådet. Hälften av föräld-
rarna på Örnaskolan svarar i enkäten ”vet ej” på frågor om föräldraråd/skolråd. I enkätens 
fria svar anger föräldrarna att de vill ha fler föräldramöten. 
 
Föräldrarna anger i svaren på enkäten att det är lätt att få kontakt med lärare och att ut-
vecklingssamtalen fungerar bra. De har i regel inte tagit del av kommunens skolplan eller 
skolans arbetsplan. 
 
Revisionell bedömning: 
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• Samverkan mellan skola och hem är utvecklad på skolorna i Torup och Landeryd. 
I Landeryds skola samverkar skolan aktivt med föräldrarna. Föräldrarna ger också 
skolan ett starkt stöd. 

• Samverkan mellan skola och hem är inte utvecklad på Örnaskolan. Ur ett elevsoci-
alt perspektiv är det centralt att skolan får ett stöd från föräldrar. Skolrådet omfat-
tar hela Örnaskolan. F-6 avser närområdet och 7-9 har hela kommunen som geo-
grafiskt upptagningsområde. För att stärka gemenskapen i föräldrarepresentationen 
kan man skapa två föräldraråd, ett för närområdet som motsvarar F-6 och ett för  
7-9. 

• Informationen om kommunen skolplan och skolornas arbetsplan bör förbättras. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdrag 
Revisorerna i Hylte kommun har gett i uppdrag till Komrev inom Öhrlings Pricewater-
houseCoopers att granska elevernas sociala situation i skolan. 
 
Ordningsproblem och problem hos vissa elever i grundskolan har aktualiserat frågan om 
elevernas sociala situation och nämndens/skolornas arbete med elevernas arbetsmiljö. I 
lagar och förordningar finns angivet en villkorslös rätt för elevernas trygghet i skolan. Ar-
betsmiljölagen, som omfattar barn från förskolan och uppåt, anger att kränkande handling-
ar inte får förekomma.  
 
Den övergripande revisionsfrågan för denna granskning är: hur säkerställer barn- och ut-
bildningsnämnden en god arbetsmiljö bland elever? 
 
Granskningen är inriktad på nämndens övergripande arbete samt skolenheters arbete med 
elevernas sociala situation. De områden som ingår i granskningen anges med följande frå-
gor: 

• Vilken strategi har nämnden för att förbättra elevernas arbetsmiljö och sociala situ-
ation i skolan? 

• Vilken uppföljning görs på skolorna och vilken rapportering sker till nämnden? 
• Hur arbetar man på skolorna för att elever ska ha vara trygga och få en hälsosam 

arbetsmiljö? 
 

1.2 Genomförande 
Granskningen har avgränsats till nämndens övergripande styrning samt tre skolor. De tre 
skolorna är Örnaskolan F-9, Landeryds skola F-6 och Torups skola F-6. 
 
Intervjuer har genomförts av rektorer, lärare och elever på skolorna samt med elevsocial 
personal inom Familjecentralen. En enkätundersökning till totalt 837 föräldrar har genom-
förts. Intervjuerna och enkäten tar upp frågor om normer och värden, elevernas skolmiljö, 
elevhälsa och stöd, elevernas ansvar och inflytande samt skola och hem. 
 
I granskningen har vi tagit del av nämndens övergripande och skolornas styrande doku-
ment kring elevers hälsa, likabehandlingsplaner, kvalitetsredovisning etc.  
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2 Nämndens övergripande styrning 

2.1 Nämndens mål 
Hylte kommuns plan för skola och barnomsorg är antagen av fullmäktige år 2000. De pri-
oriterade målen i planen avser fyra områden; kunskapsmålen, barn i behov av särskilt stöd, 
etik och medmänsklighet samt personalpolitik. Utöver dessa finns mål inom nio områden. 
 
I målen om kunskaper framgår bland annat ”all personal inom barnomsorg och grundskola 
skall arbeta tillsammans i syfte att uppnå en gemensam grundsyn på förutsättningar för 
barns inlärning”. I målen om barn i behov av särskilt stöd framgår bland annat att ”all per-
sonal ska vara uppmärksam på signaler om att ett barn eller en ungdom mår mindre bra”. I 
målen om etik och medmänsklighet framgår bland annat att ”all personal ska känna det 
ansvar de som vuxna föredömen har att inför barn gestalta och förmedla de grundläggande 
värdena. Kränkande behandling eller uttalad främlingsfientlighet skall inte accepteras från 
vare sig barn eller vuxna. Skolans regler för ordning och samvaro skall spegla de grund-
läggande värdena och utarbetas i samråd med elever och föräldrarepresentanter vid varje 
terminsstart.” 
 
I skolplanen anges att varje rektor beslutar efter aktivt samråd med personal, elever och 
föräldrarepresentanter över sin enhets arbetsplan. De områden som ingår i den kommunala 
planen ska återfinnas i de lokala planerna för arbetet.  
 
Nämndens serviceåtagande för grundskolan anges inledningsvis med att du som elev ”er-
bjuds en utbildning med hög kvalité där demokratiska arbetsformer och respekt är viktiga 
hörnstenar. Under rubriken åtaganden anges bland annat att elever ” ska inte utsättas för 
kränkande behandling eller utanförskap.”  
 

2.2 Nämndens uppföljning 
I skolplanen anges att varje enhet ska utvärdera sitt resultat i förhållande till planens mål-
sättningar. Föräldrar och barn förutsätts medverka inom målområdena kunskapsmålen, 
barn i behov av särskilt stöd, etik och medmänsklighet samt måltidsverksamhet och barn- 
och föräldrainflytande. 
 
I nämndens serviceåtagande anges, under rubriken kvalitetsindikatorer, att likabehand-
lingsplanen ska följas upp varje år. 
 
I skolverkets tillsynsrapport från 2005 påtalades bland annat att planer behöver utvecklas 
för arbetet mot kränkningar samt att man fått signaler som tyder på behov av ytterligare 
insatser för att säkerställa att eleverna inte utsätts för kränkningar vid Örnaskolan och Eli-
as Fries. I nämndens svar till skolverket anges att samtliga skolor har upprättat likabe-

 8 



  

handlingsplaner. Om kränkningar svarar nämnden att rutinerna för anmälan har förbätt-
rats, att medvetenheten om problemen har ökat samt att man inte kan utesluta att inslagen 
av kränkande handlingar har ökat. 
 
I skolornas kvalitetsredovisningar finns hänvisningar till de mål i skolplanen som rör den-
na granskning. Dessa finns under rubrikerna verksamheten som elevernas ansvar och in-
flytande, utbildningens resultat i förhållande till kunskapsmålen, en trygg arbetsplats för 
barnen/eleverna samt insatser för barn/elever i behov av särskilt stöd. 
 
I nämndens kvalitetsredovisning framgår att samtliga skolor utarbetat likabehandlingspla-
ner. Vidare framgår att anmälningar om fysiska skador till följd av bråk och kränkningar 
av psykisk art har ökat de senare åren. Skolhälsovården har noterat en ökning av konflikter 
på högstadiet.  
 
Enligt uppgift från kontorschefen finns det många exempel där skolenheterna stärker 
medverkan från föräldrar och elever. Förvaltningen gör en vidare analys av de redovis-
ningar som lämnas från skolorna. Nämnden efterfrågar uppföljningar utifrån den kommu-
nala planen. 
 

3 Skolornas arbete 

3.1 Örnaskolan F-6 
3.1.1 Skolans mål och organisation 

Detta läsår finns det cirka 220 elever från förskoleklass till årskurs 6 och antalet anställda 
är 40. I de lägre åldrarna finns nio klasser där lärarna är organiserade i tre arbetslag, två 
för förskoleklass till årskurs 3 och ett för årskurserna 4-6. En rektor har ansvar för verk-
samheten. 
 
F-6 har utarbetat en lokal arbetsplan. Varje arbetslag har utarbetat sin arbetsplan. Denna 
tar utgångspunkt i nationella mål och mål i kommunens skolplan. I arbetsplanerna finns 
skolans likabehandlingsplan.  
 
I kvalitetsredovisningen framgår mål, metod, resultat samt utvecklingsåtgärder. 
 
3.1.2 Skolans arbete 

Normer och värden 
Lärarna diskuterar normer och värden med respektive klass. Varje klass har ”klassens reg-
ler”. Dessa har varit lite olika men kommer att samordnas för hela skolan i ett samlat do-
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kument. Föräldrarna kommer att får möjlighet att diskutera reglerna på föräldramöte. Li-
kabehandlingsplanen har också tagits upp i respektive klass.  
 
Frågor om normer och värden tas ofta upp i klasserna. På mellanstadiet kan lärarna bland 
annat arbeta med värderingsgrunder, ha trygghetsövningar eller Forum-teater. Hälsopeda-
gogerna har genomfört samarbetsövningar med eleverna. Överlag uppger de intervjuade 
att de vuxna på skolan bryr sig mycket om eleverna. 
 
Eleverna uppger att man ofta diskuterar normer, värden och ordningsregler, till exempel 
om mobbning förekommer eller när någon använder svordomar eller kränkande ord. Ele-
verna anser att lärarna ibland kan vara orättvisa och inte behandla alla lika. Till exempel 
om tjejer kallar varandra med könsord, så tar lärarna tag i det, medan de kan låta det vara 
när killar kränker varandra. Enligt eleverna tror lärarna att tjejer är mer känsliga än killar, 
viket de anger inte stämmer. Vissa lärare bryr sig mer och tar tag i händelser medan några 
kan säga att ”jag tar i det sedan, men de gör det inte”. Eleverna träffar sällan andra vuxna 
än lärarna. 
 
Elevernas skolmiljö 
Upptagningsområdet för eleverna uppges vara socialt tungt. Lärarna har schemalagda rast-
vakter så att en eller två lärare är ute på skolgården under rasterna. Ibland uppstår det bråk 
mellan elever. Skolgården har relativt stora ytor. Lärarna vill ha en bättre utemiljö för ele-
verna. 
 
På lektionerna är det oftast lugnt. Eleverna är indelade i relativt små grupper med 13-14 
elever i de flesta klasser och i årskurs 1 med 22 elever. På mellanstadiet har klasserna 
drygt 20 elever. Skollokalerna finns i baracker med låg standard, till exempel är det inget 
vatten i klassrummen. 
 
Eleverna uppger att skolmiljön är bra och att det har blivit lugnare i jämförelse med förra 
året. Ibland kan det vara lite stökigt, om de glömmer att ta in bollar och någon sparkar bort 
dem. De anger att de ser rastvakter en eller ett par gånger i veckan. 
 
Ordningen på lektionerna är god och eleverna får en relativt bra arbetsro. Ibland kan det 
vara bråkigt när eleverna ska till och från klassrummen. De är införstådda med att man 
inte får ha mobil, men skulle gärna vilja ha mp3-spelare eftersom det inte stör andra. 
 
Det finns två kamratstödjare i varje klass. Deras uppgift är att vara uppmärksamma på om 
någon elev är utanför gemenskapen eller blir kränkt eller mobbad. Enligt eleverna ska 
kamratstödjarna ta upp frågan med vuxna i skolan. Trygghetsteamet på skolan består av 
rektor och lärare och har möten en gång per månad. Lärare i trygghetsteamet har möten 
med kamratstödjarna.  
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Elevhälsa och stöd 
Enligt lärarna händer mycket under skoltiden där man kan behöva hjälp från skolsköters-
kan. De vill också att skolsköterskan ska göra besök i verksamheten. I förhållande till be-
hovet finns inte tillräckligt med tid hos skolsköterskan. Kuratorn har de kontakt med via 
elevhälsoteamet. De intervjuade uppfattar att kuratorn har en tung arbetsbelastning. Skol-
psykologen är främst en mellanhand mellan barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
Eleverna tycker det är lätt att gå till skolsköterskan under de tider hon är där. Lärarna kan 
be eleverna att vänta med besöket hos skolsköterskan. De elever som intervjuas har inga 
uppfattningar om tillgänglighet för kurator eller skolpsykolog. 
 
Det finns två elevassistenter på skolan vars arbete är riktat mot enskilda elever. 
 
Elevernas ansvar och inflytande 
Från och med årskurs fyra får eleverna välja representanter till elevrådet. Representanterna 
väljs på klassråden. Enligt lärarna handlar denna form av elevinflytande om att lära sig 
delaktighet. Lärarna anser att diskussionerna tyvärr inte sätter några spår i verksamheten. 
Ekonomin blir oftast överordnad elevernas begäran om till exempel utrustning på skolgår-
den. 
 
F-3 respektive 4-6 har husmöte två gånger per termin. På måndagar har en tid fri från lek-
tion lagts in i schemat. Denna tid används för gemensamma frågor, som till exempel hus-
möten och kollegiala träffar. 
 
Enligt eleverna diskuterar man frågor i klassen som representanterna tar med till elevrådet. 
Eleverna har fått vara med och tycka till om utrustning för rasterna, bland annat pingis-
bord, schackbräde och stege till linbana. Det blev inget av dessa önskemål och eleverna 
säger sig inte fått någon förklaring varför. 
 
Skola och hem 
Föräldrar får information på föräldramöte vid starten av läsåret. Klasslärarna ordnar triv-
selkvällar med aktiviteter för elever och föräldrar. Lärarna anser att samarbetet mellan 
skola hem fungerar bra fastän aktiviteterna inte är så omfattande. Lärarna har utvecklings-
samtal med elever och deras föräldrar en gång per termin. 
 
Eleverna tycker att det är bra att föräldrarna är informerade om vad som sker i skolan och 
att de medverkar på föräldramöten och utvecklingssamtal. 
 
Föräldrarådet avser hela Örnaskolan och sammanträder en gång per månad. Rådet är inte 
särskilt aktivt idag utan håller på att konstitueras. Bland annat ska frågor om ordning, lo-
kaler och trygghet behandlas av rådet. 
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3.2 Örnaskolan 7-9 
3.2.1 Skolans mål och organisation 

Detta läsår finns det cirka 540 elever i årskurserna 7-9. Antalet anställda är 70 på högsta-
diet. 
 
På högstadiet finns 21 klasser. Lärarna är organiserade i ämneslag. Två rektorer har ansvar 
för högstadiet. Skolledarna förbereder för att bilda arbetslag fördelat på tre grupper. Dessa 
grupper ska bygga på klassföreståndarskap och bland annat behandla elevsociala frågor. 
Arbetslagen är, från skolledningens sida, tänkt att bli mer formaliserat i takt med att elev-
antalet minskar. Det finns mindre undervisningsgrupper på skolan, skoldaghem, Lilla 
gruppen/Aboena och 310:an. 
 
Den lokala arbetsplanen tar utgångspunkt i nationella mål och mål i kommunens skolplan. 
I arbetsplanerna finns skolans likabehandlingsplan. I kvalitetsredovisningen framgår mål, 
åtgärder, resultat, analys/bedömning samt mål och åtgärder framåt. 
 
3.2.2 Skolans arbete 

Normer och värden 
Klassföreståndarna diskuterar likabehandlingsplanen med eleverna på resurstid. Resurstid 
är tid som klassföreståndare har utanför lektionstid. I årskurserna 7 och 8 har klassföre-
ståndarna samarbetsövningar och värderingsövningar med eleverna. Samtliga klasser har 
en samarbetsdag/klassdag i början av läsåret. 
 
Lärarna tar ofta upp frågor om elevernas språk under lektioner. Det är också mycket som 
händer under dagen som eleverna och lärarna tar upp till diskussion. Användning av sms, 
mms och Lunastorm leder ofta till att lärare blir involverade i att lösa konflikter. 
 
Tjänsten som tillsynslärare är ny på skolan, vilket har förbättrat möjligheterna för att vux-
na ta tag i problem när de uppstår. 
 
Elevernas skolmiljö 
I år har förstörelse och bråk minskat i skolan. Lärarna uppger att de allra flesta elever är 
trygga i skolan. På rasterna är det relativt trångt eftersom man är många elever och ljudni-
vån är hög. Skolledningen har lagt schemat så att raster inte infaller sammantidigt för klas-
serna. Framförallt är det på morgonen och under lunchen som många elever möts i korri-
dorer. Det finns relativt många vuxna på rasterna. 
 
Skolans fyra fritidsledare, en resurslärare (ny från höstterminen 2007) och bibliotekarie 
träffas varje morgon för diskussioner om sociala frågor för eleverna. En av fritidsledarna 
är flerspråkig, vilket har varit lugnande i kontakt med elever. Man försöker stimulera ele-
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ver att besöka biblioteket och skolans fik för att skapa mer arbetsro. Fyra elevassistenter 
följer vissa av eleverna men kan i övrigt hjälpa till i berörda klasser. 
 
I de flesta klasser är det en bra arbetsro. Lärarna försöker ta tag i frågor direkt när de upp-
står. Om det behövs tar de hjälp av klassföreståndare eller tillsynslärare. De intervjuade 
uppger att det finns en stark kollegialitet mellan lärare, att man bryr sig om elever och 
hjälps åt i elevsociala frågor. Arbetslagen har ännu ingen betydelse för lärarnas arbete med 
elevernas vardag i skolan. 
 
I elevens val i skolår 9 har det bland annat bildats tjejgrupper som leds av kurator och häl-
sopedagog. En grupp för killar kommer att bildas. Hälsopedagogen arbetar med ”Tobak 
för trio” där två elever och en vuxen ingår kontrakt om att inte börja röka. 
 
Enligt eleverna var det mycket bråk i skolan förra året. Detta läsår har det blivit bättre, lä-
rarna tar ofta upp händelser direkt och fler vuxna i korridor och matsal har haft betydelse.  
 
Elevhälsa och stöd 
Lärarna och eleverna uppger att kontakter med skolsköterska och kurator fungerar bra, 
bland annat har eleverna lätt för att kontakta dem. Tjänsten som specialpedagog har varit 
vakant och specialläraren är hårt belastad. Skolpsykologens arbete fungerar bra i akuta 
ärenden, medan utredningar kan ta lång tid. 
 
Eleverna uppger att de får extra stöd i kärnämnen och i elevens val. 
 
Elevernas ansvar och inflytande 
Klassföreståndarna har klassråd på resurstid. Resurstid är schemalagd tid för eleverna 
utanför lektionstid. Klassföreståndarna har formaliserat mötena i klassråden i olika grad. 
Klassråden väljer representanter till elevråden. 
 
Enligt eleverna använder lärarna klassråden högst olika. I en del fall där resurstiden är vid 
slutet av dagen kan lärarna korta av tiden. 
 
I elevrådet finns också sportråd och kulturråd. Man diskuterar också att bilda matråd och 
mobbningsråd. De som intervjuas anger att skolledningen vill ha ett effektivt och aktivt 
elevråd, men att det inte händer så mycket som eleverna förväntar sig av skolledningen. 
 
Skola och hem 
Enligt lärarna finns ett föräldraråd, men man vet inte vilka som ingår i rådet. Föräldrarådet 
har bland behandlat skolans ordningsregler och likabehandlingsplanen. 
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Varje klass har föräldramöte i börjat av årskurs 7 samt utvecklingssamtal två gånger per 
läsår. Klassföreståndarna har tät kontakt med vissa elever och föräldrar. Föräldrar för en 
klass kan kallas till skolan om det är särskilt stökigt i klassen. 
 

3.3 Landeryd 
3.3.1 Skolans mål och organisation 

Skolan i Landeryd är en F-6 skola med sammanlagt 72 elever. Skolan är integrerad med 
fritidsverksamheten. Nio pedagoger arbetar på skolan varar sex i skolan och tre på fritids-
hemmet. Eleverna är organiserade i klasserna F-2, skolår tre samt 4-6.  
 
Skolans arbetsplan utgår från läroplanens mål och mål i kommunens skolplan. I skolans 
egna mål anges mål, målkriterier samt metod. I skolans kvalitetsredovisning redovisas och 
kommenteras resultat, åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen samt tidplan. Likabehand-
lingsplanen ingår i skolans arbetsplan. Denna omfattar bland annat definitioner, ansvar 
och checklista för åtgärder. Landeryds skolan har utarbetat en trygghetsplan och en kris-
plan. 
 
Skolans personal gör en avstämning och revidering av den lokala arbetsplanen i juni må-
nad. Kvalitetsredovisningen, med utgångspunkt från den lokala arbetsplanen, görs efter 
kalenderårets slut.  
 
3.3.2 Skolans arbete 

Normer och värden 
Den lokala arbetsplanen, inklusive likabehandlingsplanen, uppdateras varje år. Normer 
och värden diskuterades mer grundläggande när skolan i Nyby gick upp i Landeryds sko-
la. Skolans värden diskuterades också i samband med att skolan byggdes om. 
 
Det förebyggande arbetet med normer och värden sker i familjegrupper, stormöten och 
faddersystem. Familjegrupper består av 8-10 barn från alla ådrar på skolan. I dessa grup-
per genomförs bland annat samarbetsövningar, diskuteras frågor om elevernas trivsel och 
hur man är mot varandra. Stormöten kan hållas där elever från främst de högre klasserna 
ingår. Stormöten sker oftast när enstaka händelser inträffar på skolan. 
 
Lärarna diskuterar också normer och värderingar utifrån de händelser som inträffar på sko-
lan. Man följer då stegen i likabehandlingsplanen. Skolan har inte några gemensamma 
nedskrivna ordningsregler. Motivet är att lärarna vill undvika negativa budskap, ”du får 
inte”, till eleverna. I stället betonar lärarna vad man ska göra och hur man ska vara som en 
hjälp till eleverna för att hitta ett positivt förhållningssätt samt förstärker detta genom åter-
kommande diskussioner med eleverna.  
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Lärarna uppger att de är eniga i sina budskap och förhållningssätt till eleverna. De arbetar 
efter likabehandlingsplanen. 
 
Eleverna anger att de vuxna på skolan bryr sig och att de omedelbart pratar med eleverna 
om det varit något bråk. Eleverna anger att regler och förhållningssätt diskuteras i klasser-
na, på stormöten och i familjegrupper. De uppfattar de vuxna som rättvisa. Fadderverk-
samheten gör att de större eleverna blir förebilder för de mindre. 
 
Elevernas skolmiljö 
Skolans miljö uppfattas av de intervjuade som trivsam. Det är inte för trång men klarar 
inte mycket fler elever. Skolgården har relativt nyligen förbättrats och man har nära till 
skog och till idrottsplan. 
 
Skolan har undersökt elevernas och föräldrarnas uppfattning om bland annat elevernas 
trivsel i skolan genom en enkät till föräldrar och elever. Överlag var resultatet övervägan-
de positivt. Lärarna uppger att de vanligaste kränkande handlingarna handlar om använd-
ningen av anstötliga ord. 
 
På rasterna är oftast en och ibland två lärare rastvakt. Det är relativt sällan som det, enligt 
lärare och elever, uppstår bråk på rasterna.  
 
Den vuxen som är i närheten tar först tag i de problem som uppstår. Lärarna försöker få 
arbetsro för eleverna och lugn på raster, i matkön och på gymnastiken. På lektionerna va-
rierar arbetsron. Enligt eleverna beror det främst på att lärarna är olika och vilken respekt 
lärarna får av eleverna. En del elever står för att arbetsron blir sämre ibland. 
 
Eleverna framhåller att det kan vara trångt på skolan. Särskilt besvärligt är det i omkläd-
ningsrummen. 
 
Elevhälsa och stöd 
Resursen som speciallärare uppgår till 80 procent av en heltidstjänst och är integrerad i de 
ordinarie lärartjänsterna på skolan. Skolledningen framhåller att man upptäcker elevernas 
behov, men att det är en för liten skola för att kunna ha specifik kompetens på skolan. Det 
kan ta lång tid innan utredningar blir utförda.  
 
Skolsköterskan är på skolan en halv dag per vecka. Elevhälsoteamet på skolan har möten 
en gång per månad. I teamet ingår skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Ärenden som 
förs till elevhälsoteamet föregås av diskussioner i arbetslagen.  
 
Konsultationer från habilitering och om specialgymnastik är bra. Nackdelen är att lärarna 
har svårt att hinna med att utföra de insatser som lämnas i konsultationerna.  
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Elevernas ansvar och inflytande 
Representanter från klasserna utses till elevrådet, tidigare valdes representanterna av fa-
miljegrupperna. Enligt eleverna har elevrådet begärt och fått klätterställning till skolgår-
den. Man har inte fått allt man begärt. 
 
Elevernas ansvar för den sociala miljön i skolan berör också systemet med faddrar och 
familjegrupperna. Eleverna utser också en hemlig kompis, en person som de ska vara extra 
snälla mot. Detta bidrar till att de känner ett personligt ansvar för att andra ska ha det bra. 
 
Skola och hem 
Skolans föräldraråd består av minst en förälder från varje skolår samt rektor och personal i 
skolan. Föräldrarådet sammanträder två eller tre gånger per termin. Rådet har stort infly-
tande på bland annat likabehandlingsplanen, föräldramöten och föräldrabesök i skolan. 
Rådet har också arbetat för och fått 30-skyltar förbi skolan. 
 
Föräldramöten förekommer två gånger per läsår. 
 
Eftersom fritidsverksamheten finns i samma lokaler kommer många föräldrar till sko-
lan/fritids. Sammantaget anser lärare och skolledare att samarbetet med hemmen är bra 
och att skolan har ett stöd från föräldrarna. 
 
Skolan skickar hem ett informationsblad varje månad till föräldrar, ett för yngre och ett för 
de äldre eleverna. I dessa framgår vad som händer kommande månad.  
 

3.4 Torup 
3.4.1 Skolans mål och organisation 

Torups skola har cirka 150 elever och är en F-6 skola. Personalen på skolan uppgår till 
cirka 20 personer. Klasserna är organiserade i sju åldershomogena grupper. 
 
Skolans arbetsplan utgår från läroplanens mål och målen i kommunens skolplan. Arbets-
planen är framtagen för skolåren 1-3 respektive 4-6. I denna framgår skolans egna mål, 
målkriterier, metoder och bedömning av måluppfyllelse. Skolans likabehandlingsplan in-
går i arbetsplanen.  
 
Skolans gemensamma mål presenteras i ett förväntansdokument. I denna framgår förvänt-
ningar på personal, elever och föräldrar. Förväntansdokumentet har bland annat diskute-
rats i och fastställts av skolrådet. 
 
Skolans lokala arbetsplan inklusive likabehandlingsplanen diskuteras i början av varje läs-
år. Likabehandlingsplanen och ett gemensamt förhållningssätt diskuteras på arbetsplats-
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träffarna. En avstämning och revidering av den lokala arbetsplanen sker i juni månad där 
bland annat resultat och utvecklingsåtgärder tas fram. Kvalitetsredovisningen, med ut-
gångspunkt från den lokala arbetsplanen, görs efter kalenderårets slut.  
 
3.4.2 Skolans arbete 

Normer och värden 
De förebyggande diskussionerna om normer och värden har lärarna med elever i skolåren 
4-6. Bland annat genomför lärarna samarbets- och värderingsövningar med eleverna när 
terminen börjar. I skolåren F-3 genomför lärarna kompissamtal. Samtalen handlar om kon-
flikter, om någon elev gjort något fel eller varit utsatt för någon kränkande handling. 
 
Lärarna diskuterar förväntansdokumentet med eleverna. På klassråden finns en stående 
punkt; hur fungerar det i klassen”. Lärarna har ambitionen att ta upp frågor direkt med ele-
ver när det uppstår konflikter.  
 
Ordningsregler finns på ”anslagstavlan” i varje klassrum. Eleverna tycker att skolans ord-
ningsregler är bra. Eleverna är med i diskussioner om normer och regler när det händer 
något och vid klassrådet. Eleverna uppfattar inte att vuxna på skolan är rättvisa. De ger 
bland annat olika budskap om eleverna får vara inne eller inte på rasterna. 
 
Elevernas skolmiljö 
Lärarna uppfattar skolan som behändig, de kan namnen på samtliga elever och har bra 
uppsikt över deras skolsituation. Lärarna informerar och hjälper varandra när det behövs. 
 
På rasterna har det blivit relativt lugnt. Skolan har alltid rastvakter ute. På skolan diskute-
rar man åtgärder som kan göra att eleverna är mer aktiva. Bland annat om kamratstödjarna 
kan fylla en funktion. Lärarna uppger att det oftast är ett bra arbetsklimat på lektionerna. 
Eleverna pratar ofta eftersom det ingår i arbetssättet, eleverna ska bland annat hjälpa var-
andra. 
 
Eleverna vet vilka vuxna som är rastvakter. Personal från fritids är ute de flesta rasterna. 
Om det uppstår bråk så tar de vuxna genast tag i det. Eleverna tycker att det är för mycket 
prat under lektionerna. De vill inte ha det så och kan inte ange hur man ska kunna minska 
störningarna. Eleverna uppger att du uppmuntras av vuxna att tycka olika. De kan dock 
avhålla sig från att ta upp frågor med vuxna eftersom ”det blir en så stor grej av det”. Ele-
verna menar då möten och samtal med föräldrar. 
 
Elevhälsa och stöd 
Resursen som specialpedagog på skolan uppgår till 75 procent. Kuratorn är på skolan en 
förmiddag i veckan. Skolsköterskan är på skolan tisdagar och torsdagar. 
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I elevhälsoteamet ingår specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Teamet 
träffas varannan vecka. Elevhälsoteamet utarbetar bland annat åtgärdsplaner. 
 
Elevernas ansvar och inflytande 
Från skolår tre finns två kamratstödjare i varje klass. Deras uppgift är att vara uppmärk-
samma på andra elevers situation. Dessa har möten varannan vecka, vilka leds av två lära-
re. En gång i månaden och vid akuta händelser träffas trygghetsteamet. I detta team ingår 
kamratstödjarna, de två lärarna samt skolsköterskan. Trygghetsteamet har bland annat, 
med hjälp av kamratstödjarna, kartlagt var på skolgården som eleverna känner sig otrygga. 
 
Klassråd hålls en gång per månad. En eller två elevrepresentanter från klass ett till sex bil-
dar elevråd. Elevråden behandlar bland annat frågor om ordning och lekredskap på skol-
gården. Rektor tar avsiktligt upp frågor som behandlas i elevråden. 
 
Eleverna uppger att de får vara med och bestämma i klassrummet och hur man ska vara 
mot varandra. Alla elever på skolan har möjlighet att skriva till kamratstödjarna. 
 
Skola och hem 
Varje klass har föräldramöte en gång per termin. Det finns två klassföräldrar per klass. 
 
En förälder från varje klass bildar skolråd. Skolrådet har två träffar per termin. I skolrådet 
ingår också en lärare en fritidsledare samt rektor. Förväntansdokument har diskuterats i 
skolrådet. 
 
Enligt intervjuade lärare och skolledning är föräldrarna engagerade och bryr sig om skolan 
och elevernas skolgång. Julbasar ordnas där föräldrarnas insatser är viktiga. 
 

3.5 Gemensamma resurser 
Verksamhetschef, skolpsykolog, kurator och skolsköterska har intervjuats. 
 
3.5.1 Elevhälsoteamens mål och organisation 

Kommunens elevhälsoteam finns inom Familjecentralen. Den består av två delar. Den ena 
har en inriktning mot socialtjänsten och barn- och ungdomar upp till 20 år. Den andra ut-
gör den pedagogiska delen. I denna ingår öppna förskolan samt Linden, för barn upp till 
fem år. Kommunen samverkar med primärvården i dessa verksamheter.  
 
Tjänster inom den pedagogiska delen är förskolekonsulent, skolpsykolog, kurator för barn 
från 6 till 12 år, fyra skolsköterskor, logoped 30 procent samt specialpedagog för barn från 
6 till 12 år. I dag leder rektorn för Landeryd/Unnaryd skolsköterskornas arbete. Från 2008 
kommer skolsköterskorna att inordnas i familjecentralen. Tjänsten som logoped köps från 
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Halmstads kommun. Örnaskolan har en tjänst som kurator, vilken inte tillhör familjecen-
tralen. 
 
Rektorn på respektive skola ansvarar för elevhälsoteamen. Enligt kommunens skolplan är 
barn i behov av särskilt stöd ett av de fyra prioriterade målen. De intervjuade framhåller 
att skolornas elevhälsoteam är ett medel för att förverkliga målet. Örnaskolans elevhälso-
team träffas varje vecka, medan Örnaskolans F-6, Torups skola och Elias Fries träffas var-
annan vecka. Teamen på övriga skolor träffas en gång per månad. 
 
I kommunens centrala elevhälsoteam ingår samtliga rektorer och elevhälsopersonal. Det 
centrala teamet är vilande. De intervjuade menar att behovet är mindre nu eftersom sko-
lornas elevhälsoteam har fått en bra struktur och att man är observant på elevernas behov. 
Verksamhetschefen för familjecentralen ingår i förvaltningens ledningsgrupp. 
 
Den vakanta tjänsten som specialpedagog gör att vissa ärenden stannar upp och insatser 
försenas.  
 
3.5.2 Elevhälsan 

Allmänt sett så är variationerna för elevernas sociala situation stor i kommunen. Det finns 
fler barn som är överaktiva och som har svårt med koncentrationen. Generellt är samman-
hållningen i familjerna sämre idag och konstellationen i familjerna mer komplex och 
splittrad, vilket också visar sig i relationer till kamrater i skolan. 
 
Kön till att få stöd från elevhälsan har ökat. Helst skulle de intervjuade vilja börja med ti-
diga och förebyggande insatser. 
 
Överlämnandet av barn från förskola till förskoleklass respektive från skolår 6 till 7 varie-
rar. Kommunen har inga gemensamma rutiner för överlämnandet. En del elever med svå-
righeter slinker igenom. Detta är ett bekymmer för elevhälsan eftersom eleverna fångas 
upp och nås sent med insatser. Ett antagande är att lärare undviker att dokumentera svå-
righeter eftersom det är känsligt.  
 
De intervjuade har ombetts lämna översiktliga beskrivningar av den elevsociala situatio-
nen på de skolor som ingår i granskningen. 
 
Det finns relativt många elever med invandrarbakgrund på Örnaskolans F-6 och som inte 
har samma respekt för kvinnliga som för manliga lärare. Elevhälsopersonal möter ett in-
tresse och vilja till samarbete från lärare och skolledning. På högstadiet är det trångt och 
elevgrupperna är relativt stora. Det har blivit lugnare i år, bland annat sedan tjänsten som 
tillsynslärare kom till. De elevsociala frågorna handlar mycket om relationer mellan ele-
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ver, särskilt mellan flickor. Lärarna är inte organiserade i arbetslag och det finns en viss 
status- och maktkamp mellan lärare för olika ämnen. 
 
På Landerydsskolan arbetar lärarna i team och har nära kontakt med varandra. De har ock-
så nära kontakt med eleverna. Lärarna hinner oftast se vad som händer hos eleverna och 
agerar tidigt.  
 
På Torupsskolan har de pedagogiska formerna inte så stor variation. Lärarna anses ha en 
lägre tröskel för att be om stöd från elevhälsan. Specialpedagogens insatser bidrar till att 
skolan är på rätt väg i utveckling. I vissa klasser finns det större behov av insatser för att 
förbättra elevernas välmående.  
 

4 Enkät till föräldrar 

4.1 Svarsfrekvens 
Totalt antal enkäter som skickats ut är 837. Enkäten är riktad till ”vårdnadshavare för” 
eleven. Det innebär att föräldrar som har fler än ett barn vid en skola har fått flera enkäter.  
 
Antalet enkäter som kommit in är 547 och svarsfrekvensen är 65,4 procent. Detta är en 
hög andel. I liknande undersökningar som denna är det vanligt med en svarsfrekvens runt 
50 procent. Svarsfrekvensen är troligen högre. Till exempel finns det 72 barn i Landeryds 
skola som kommer från 48 hem. 
 
Svarsfrekvenser för skolorna är Torup 75,5 och Landeryd 60 procent. För Örnaskolans F-6 
uppskattar vi svarsfrekvensen till omkring 30 procent och för Örnaskolan 7-9 till omkring 
60 procent. Det är svårt att ge en mer exakt svarsfrekvens för Örnaskolan delar eftersom 
föräldrar kan ha barn på båda delar i skolan. 
 
I enkäten som skickades ut har föräldrarna angett vilket år och skola som avses. Resultatet 
i den fortsatta redovisningen avser föräldrar som har elever i respektive skola och enhet. 
Antalet föräldrar som svarat för respektive skola är följande (ej svar är föräldrar som inte 
angett vilken skola deras barn går i):  
 
 Skola Antal
Örnaskolan 389
Torup 108
Landeryd 45
Ej svar 5
Summa 547
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4.2 Svar 
Frågorna i enkäten har rubrikerna Normer och värden, Elevernas skolmiljö, Elevhälsa och 
stöd, Elevernas ansvar och inflytande samt Skola och hem. Frågorna är dels kvalitetsfrå-
gor med påståenden där föräldrarna svarar är i vilken grad påståendet stämmer. Alternati-
ven är inte alls, delvis, i huvudsak, helt samt vet ej. Värdena i tabellerna har vi satt till 1, 2, 
3 respektive 4. 
 
För varje område med frågor/rubrik finns också en viktfråga. Föräldrarna får ange om de 
anser frågorna i området är mindre viktiga, viktiga eller mycket viktiga. Värdena i svaren 
har vi satt till 10, 20 respektive 30. 
 
Tabellen nedan ger en översikt över svaren för de olika områdena. Föräldrarna anser att 
normer och värden, elevernas skolmiljö samt elevhälsa och stöd är viktigare områden. 
Kvalitetsfrågorna har också fått ett högre värde för dessa frågor. Lägst vikt och bedöm-
ning av kvalitet har elevernas ansvar och inflytande. 
 
 Kvalitetsfrågor totalt Viktfråga 
Normer och värden 3,2 27,7 
Elevernas skolmiljö 3,0 27,8 
Elevhälsa och stöd 3,0 27,6 
Elevernas ansvar och inflytande 2,7 24,2 
Skola och hem 2,9 25,7 
 
4.2.1 Normer och värden 

Föräldrarna bedömer kvaliteten för skolornas arbete med normer och värden relativt högt. 
I jämförelse mellan skolorna är värdet mycket högt för Landeryd och lågt för Örnaskolan 
7-9. De övriga ligger däremellan. De frågor som är lägst värderade och som visat störst 
skillnader är lärarnas arbete för att motverka mobbning samt om eleverna får lära sig att 
vara rädda om skolmiljön. 
 
Frågor om normer och värden uppges av föräldrar på skolorna i Torup och Landeryd vara 
förhållandevis viktigare än föräldrarna på Örnaskolan. Relativt många föräldrar på Örna-
skolan 7-9 svarar ”vet ej” på de två första kvalitetsfrågorna. 
 
 ÖRNA F-6 ÖRNA 7-9 TORUP LANDERYD TOTALT 
Lärarna förklarar för eleverna att man kan tycka olika 3,1 3,0 3,4 3,6 3,2 
Lärarna lär eleverna att alla människor är lika mycket vär-
da 

3,3 3,2 3,5 3,8 3,3 

Lärarna arbetar aktivt för att motverka mobbing 3,1 2,8 3,2 3,6 3,0 
I skolan får eleverna lära sig att vara rädda om skolmiljön 3,3 2,9 3,4 3,8 3,1 
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Medelvärde samtliga frågor 3,3 2,9 3,4 3,7 3,2 
För mig är frågorna om Normer och värden: 27,0 27,4 28,5 28,7 27,7 

 
 
4.2.2 Elevernas skolmiljö 

Föräldrarna anger höga värden för frågor om deras barn känner sig trygga i skolan, att lä-
rarna arbetar för att eleverna ska vara rädda om varandra och inte göra skillnad mellan 
pojkar och flickor samt att eleverna lär sig vad som är rätt och fel. Värdena är här mycket 
höga för skolan i Landeryd.  
 
Däremot bedömer föräldrarna att barnet inte har bra arbetsro i klassen. Deras värdering är 
låg i jämförelse med andra frågor. Värdet är dock högre för skolan i Torup, vilket kan vara 
intressant med tanke på deras klassindelning med åldershomogena klasser. 
 
Frågor om elevernas skolmiljö uppges av föräldrar på skolorna i Torup och Landeryd vara 
förhållandevis viktigare än föräldrarna på Örnaskolan. Relativt många föräldrar på skolor-
na i Landeryd, Torup och Örnaskolan 7-9 svarar ”vet” ej på frågan om lärarna gör skillnad 
mellan pojkar och flickor. 
 
 
 ÖRNA F-6 ÖRNA 7-9 TORUP LANDERYD TOTALT 
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 3,3 3,1 3,2 3,6 3,2 
Lärarna arbetar för att eleverna ska vara rädda om varand-
ra 

3,3 3,0 3,4 3,8 3,2 

Lärarna gör ingen skillnad mellan pojkar och flickor 3,3 2,9 3,3 3,1 3,1 
I skolan får eleverna lära sig vad som är rätt och fel och att 
ta ansvar för de regler som finns 

3,3 3,1 3,4 3,7 3,2 

I mitt barns klass finns det arbetsro 2,5 2,2 2,7 2,5 2,4 
      
Medelvärde samtliga frågor 3,1 2,9 3,2 3,4 3,0 
För mig är frågorna om Elevernas skolmiljö: 26,7 27,7 28,8 28,0 27,8 

 
 
4.2.3 Elevhälsa och stöd 

Elevhälsan bedöms av föräldrarna har relativt hög kvalitet i skolorna. Lärarnas särskilda 
stöd och hjälp till elever som behöver är mycket högt för skolan i Landeryd. Skolan i Lan-
deryd har fördelat resursen som specialpedagog på övriga lärare. 
 
Frågor om elevhälsa och stöd uppges av föräldrar på skolorna i Torup och Landeryd vara 
förhållandevis viktigare än föräldrarna på Örnaskolan. Relativt många föräldrar på skolor-
na i Landeryd, Torup och Örnaskolan 7-9 har svarat ”vet ej” på frågan om elevhälsovår-
den fungerar bra. 
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 ÖRNA F-6 ÖRNA 7-9 TORUP LANDERYD TOTALT 
Elevhälsovården fungerar bra (skolsköterska, kurator, 
psykolog) 

3,1 3,0 3,1 3,2 3,0 

Lärarna ger särskilt stöd och hjälp till mitt barn om det 
behövs 

3,0 2,8 3,1 3,5 3,0 

      
Medelvärde samtliga frågor 3,0 2,9 3,1 3,3 3,0 
För mig är frågorna om Elevhälsa och stöd: 25,9 27,5 28,6 28,0 27,6 

 
 
4.2.4 Elevernas ansvar och inflytande 

Frågor om elevernas ansvar och inflytande har värderats lägst i jämförelse med övriga frå-
geområden. Särskilt frågorna om att eleverna får vara med och planera och elevernas möj-
lighet att vara med och bestämma har låga värden. Värdena är lägst för Örnaskolan 7-9, 
det vill säga för de äldre eleverna i kommunens grundskola. Värdena är mycket höga för 
skolan i Landeryd när det gäller klassråd och elevråd samt för skolan i Torup.  
 
Frågor om elevernas ansvar och inflytande uppges av föräldrar på skolorna i Torup, Lan-
deryd och Örnaskolan 7-9 vara viktigare än föräldrarna på Örnaskolans F-6. Relativt 
många föräldrar på skolorna i Torup och Örnaskolan F-6 samt 7-9 svarar ”vet ej” på frå-
gan om skolan har fungerande klassråd och elevråd. 
 
 ÖRNA F-6 ÖRNA 7-9 TORUP LANDERYD TOTALT 
I skolan får mitt barn vara med och planera 3,0 2,3 2,7 3,0 2,5 
Mitt barn får successivt allt större inflytande över sitt läran-
de 

2,8 2,6 2,8 3,1 2,7 

Skolan har fungerande klassråd och elevråd 3,1 3,0 3,3 3,5 3,1 
Mitt barn ges möjlighet att vara med och bestämma i sko-
lan 

2,5 2,3 2,7 2,8 2,5 

      
Medelvärde samtliga frågor 2,9 2,6 2,9 3,1 2,7 
För mig är frågorna om Elevernas ansvar och inflytande: 22,8 24,3 24,6 24,4 24,2 

 
4.2.5 Skola och hem 

Inom området skola och hem finns det kvalitetsfrågor som föräldrarna värderar mycket 
högt och mycket lågt. De frågor som värderas mycket högt är möjligheterna att kontakta 
lärare och om utvecklingssamtalen. Samtliga skolor visar höga värden. För Landeryd är 
värdena högst av alla frågor i undersökningen. 
 
De frågor som värderas särskilt lågt är om föräldrar tagit del av kommunens skolplan och 
skolans arbetsplan. Föräldrarna värderar dessa frågor lägst av samtliga frågor i enkäten. 
Föräldrarna på skolan i Torup visar dock något högre värden vilket beror på att en del av 
lärarna ger låga värden och en del höga. På skolan i Landeryd är värdena någon lägre, men 
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bland föräldrarna finns också en del som anger höga värden. Föräldrarna på skolan i Lan-
deryd anger också ett lågt värde för frågan om de tagit del av läroplanen. 
 
Föräldrar för Örnaskolan 7-9 uppger att samarbetet mellan föräldrar i barnets klass funge-
rar mindre bra än vad föräldrar på de övriga skolorna gör. 
 
Frågor om skola och hem uppges av föräldrar på skolorna i Torup vara förhållandevis vik-
tigare än föräldrarna på skolan i Landeryd och på Örnaskolan. Nästan hälften av föräldrar-
na vid Örnaskolan F-6 och 7-9 svarar ”vet ej” på frågan om föräldrarådet/skolrådets mö-
ten. Det är också relativt många föräldrar till elever i Örnaskolan 7-9 som svarar vet ej på 
frågan om samarbetet mellan föräldrar fungerar bra. 
 
 ÖRNA F-6 ÖRNA 7-9 TORUP LANDERYD TOTALT 
Lärarna diskuterar mitt barns skolsituation med mig 3,2 3,0 3,3 3,7 3,1 
Lärarna har kontinuerliga utvecklingssamtal med mig 3,5 3,4 3,6 3,9 3,5 
Utvecklingssamtalen fungerar bra 3,3 3,2 3,6 3,8 3,4 
Jag har möjlighet att kontakta lärarna om så behövs 3,8 3,7 3,8 4,0 3,7 
Jag har tagit del av läroplanen 2,7 2,7 3,1 2,3 2,7 
Jag har tagit del av kommunens skolplan 2,2 2,1 2,6 1,8 2,2 
Jag har tagit del av skolans arbetsplan 2,3 2,1 2,8 2,1 2,2 
Föräldramötena är meningsfulla 2,8 2,8 3,3 3,1 2,9 
Föräldrarådets/skolrådets möten är meningsfulla 2,9 2,8 3,2 3,2 3,0 
Samarbetet mellan föräldrar i mitt barns klass fungerar bra 2,9 2,3 3,2 3,2 2,7 
      
Medelvärde samtliga frågor 3,0 2,8 3,2 3,1 2,9 
För mig är frågorna om Skola och hem: 25,0 25,3 27,0 25,8 25,7 

 
 
4.2.6 Föräldrarnas övriga synpunkter 

Föräldrarna har haft möjlighet att fritt lämna övriga synpunkter i enkäten. 
 
På Örnaskolan F-6 har 18 föräldrar lämnar övriga synpunkter. De synpunkter som lämnats 
är: 

• Det är få föräldrar som kommer på föräldramöten. Föräldrarna önskar att inflytan-
det för föräldrar och för elever förbättras. 

• Lärarna tar inte alltid i konflikter som uppstår bland eleverna. Några anger att de-
ras barn blivit mobbade. Föräldrarna vill se ett mer bestämt agerande från lärarna. 

• En del klasser har haft många byten av lärare, vilket resulterat i att eleverna kom-
mit efter i kunskaperna. Stödet till deras barn har fallit bort i stadieövergången. 

• Skolans fysiska miljö är inte bra och påverkar alla som är verksamma i skolan. 
 

På Örnaskolan 7-9 har 114 föräldrar lämnat övriga synpunkter. De synpunkter som läm-
nats är: 
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• Skolans fysiska miljö är eftersatt och inte anständig. Föräldrarna anser att det är för 
många elever i en mycket sliten skola. Det påverkar främst elevernas situation un-
der rasterna, eftersom många drar runt och konfronteras med varandra. 

• Föräldrarna anger att elevernas arbetsmiljö är allmänt stökig, rörig och att eleverna 
inte kan få arbetsro. Klimatet mellan eleverna är hårt och ordvalen vulgära. En del 
mobbning och slagsmål förekommer. Eleverna har det stressigt på rasterna efter-
som en del raster endast är fem minuter. Några uppger att vuxna inte agerar och att 
lärare har olika regler, till exempel vid sen ankomst. Lektioner ställs in vilket gör 
att eleverna får håltimmar utan att ha någonstans att ta vägen.1 

• Föräldrarna anser att det är alldeles för få föräldramöten. Föräldrarna uppger att de 
tappar kontakt med barnets skola och skolgång sedan de börjar årskurs sju. De an-
ser att informationen från skolan till hemmen är för liten. De flesta anger att kon-
takten med barnets klassföreståndare är bra. En del föräldrar anger att informatio-
nen de får på utvecklingssamtalen är bra medan andra anger att de inte får reda på 
hur det går för deras barn eftersom lärarna som har utvecklingssamtalen inte verkar 
känna till deras barn. 

• Flera föräldrar uppger att deras barn inte får den extra hjälp de behöver. Vid över-
gången från årskurs sex till årskurs sju upphörde stödet. Några anger att de inte får 
besked från skolledningen om barnet kan få stöd eller inte. De tycker att skolled-
ningen brister i sitt agerande. 

 
På Landeryds skola har 12 föräldrar lämnat övriga synpunkter. De synpunkter som läm-
nats är: 

• Föräldrarna är positiva till den trygga skolmiljön, kvaliteten i verksamheten och 
bemötande mot föräldrar och elever. 

• Lektioner kan ibland vara stökiga i vissa klasser. 
• Något barn har inte fått den extra hjälp som de behöver. 
• På- och avstigningen för skolbussen vid Nyby skola anses inte vara säker för bar-

nen. 

                                                 

1 Enligt uppgift från skolledningen har i snitt 15 lektioner per vecka varit inställda under de första 12 veck-
orna på höstterminen. Under en vecka genomförs 750 lektioner. Orsaker till inställda lektioner är sjukdomar 
och utbildningar bland lärarna. Situationen har förbättrats mot slutet av terminen. 
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På Torups skola har 39 föräldrar lämnat övriga synpunkter. De synpunkter som lämnats 
är: 

• De flesta föräldrar tar upp klassernas storlek. De föräldrar som har barn i mindre 
klasser har en positiv uppfattning om elevernas arbetsmiljö, trygghet och stimulans 
i lärandet. De föräldrar som har barn i klasser med många elever uppger att det är 
stökigt, otryggt och oroligt. Dessa föräldrar tror inte att skolan kan ge eleverna till-
räckliga kunskaper för att nå upp till målen, utan snarare att skolan skapar barn 
med problem. Andra föräldrar oroar sig för kommande sammanslagning av klas-
ser. 

• Några av föräldrarna tar upp problem med mobbning på raster, som äldre elever 
står för, samt att eleverna har få möjligheter till aktiviteter på rasterna. 

• Vissa elever behöver stöd men får inte det. 
• Kurator och psykolog borde presentera sig på föräldramöte, vilket skulle göra det 

lättare för föräldrar att ta kontakt och söka stöd för sitt barn.  
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Bilaga: NATIONELLA PROV FÖR ÅRSKURS 5, LÄSÅRET 2006/2007 
 
Sammanställningen nedan redovisar antal och andel elever som nått kravnivån i samtliga 
delprov som varje ämnesprov består av. Det betyder att en elev som klarat samtliga del-
prov utom ett enstaka hamnar i samma kategori som den som missat flertalet delprov.  
 
 
Skola Ämne Antal elever Antal som nått 

kravnivån 
Andel som nått 
kravnivån, procent 

Unnaryd Svenska 
Matematik 
Engelska 

16 
16 
16 

14 
10 
14 

87,5 
62,5 
87,5 

Landeryd Svenska 
Matematik 
Engelska 

13 
13 
13 

11 
11 
13 

85 
85 
100 

Rydöbruk         Svenska 
Matematik 
Engelska 

7 
7 
7 

7 
7 
6 

100 
100 
85 

Kinnared Svenska 
Matematik 
Engelska 

6 
6 
6 

6 
5 
6 

100 
83 
100 

Elias Fries A    Svenska 
Matematik 
Engelska 

23 
23 
23 

16 
13 
20 

69,5 
56,5 
87 

Elias Fries B     Svenska 
Matematik 
Engelska 

17 
17 
17 

10 
11 
12 

59 
65 
71 

Örnaskolan Svenska 
Svenska 2 
Matematik 
Engelska 

41 
5 
46 
46 

15 
5 
3 
38 

37 
0 
33 
38 

Torup 
 

- - - - 
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