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Sammanfattande analys 

Husbygårdsskolan är en F-9 skola i två skolhus. Ett skolhus med elever i år F-3 och det andra 

med årskurserna 4-9. I början av läsåret 19/20 hade skolan 440 elever och 90 medarbetare. 

Då skolan ligger i ytterstaden med stor in och utflyttning måste vi vara väl förberedda på att ta 

emot elever som kommer till oss utan svenskt språk eller tidigare skolbakgrund. Detta ställer 
stora krav på både organisation, lärare och pedagoger vilket även är en av våra största 
utmaningar när vi skall skapa en röd tråd i lärandet från Förskoleklass till årskurs 9. 

Flera nya skolor har startat i norra Järva de senaste åren, vilket ökat konkurrensen mellan 
skolorna. Det kräver att vi som skola lyckas bra med vår verksamhet, men också att vi har en 

tydlig strategi för kommunikationen om skolans styrkor till elever och föräldrar. 

För att lyckas bättre behöver vi skapa en samsyn bland samtliga medarbetare i att ge stöd för 
elevers lärande och utveckling. Vi behöver i högre grad anpassa undervisningen och det 

särskilda stödet för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Att 
bygga relationer med elever och föräldrar är viktigt för ett bättre arbetsklimat på skolan. 

Arbetslagen som ansvarar för undervisningen inom en årskurs har ett mycket viktigt 
kompensatoriskt uppdrag för en god lärmiljö och bra kunskapsresultat. Att arbeta med 
elevernas motivation i de äldre årskurserna är viktigt. Att alltid ha ett starkt fokus på 

kunskaper är en framgångsfaktor. 

Ett nära och effektivt samarbete inom arbetslagen för varje årskurs är det som på sikt kommer 

att innebära de största positiva effekterna för eleverna på Husbygårdsskolan. Flera arbetslag 
har kommit långt i det arbetet. 

Husbygårdsskolan ingår i regeringsuppdraget "Samverkan för bästa skola". Under pågående 

läsår genomförs insater för att utveckla undervisningen för elever i behov av anpassningar och 
särskilt stöd, samt stöd för att bygga en mer "Robust organisation" med "arbetande arbetslag". 

En större samsyn bland skolans medarbetare, ett mer lågaffektivt och involverande 
förhållningssätt till eleverna har inneburit ett vänligare och lugnare klimat på skolan. Att 
skolan vid starten av läsåret tagit beslut om att "befria eleverna" från sina mobiltelefoner 

under hela skoldagen har också inneburit positiva effekter i form av ökat fokus på lektioner 
och alternativa aktiviteter på raster. 

Ett nytt årshjul har tagits fram för det systematiska kvalitetsarbetet. Varje arbetslag formulerar 
en arbetslagdeklaration med hur utbildningsnämndens mål ska uppnås och vilka "spelregler" 
som ska gälla i arbetslaget. Skolledningen följer upp arbetet i resultatdialoger. 
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

KF:s inriktningsmål: 

1. Ett Stockholm som håller samman 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor 

 Ingen 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 

män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinn

or/ 
flicko
r 

Perio
dens 

utfall 
VB 
2017 

Progno
s helår 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

 
 

 

Andel elever i årskurs 6 
som uppnått målen i alla 
ämnen 

25 % 26 % 23 % 9 %  60 % 84% 2018 

  Andel elever som är 
behöriga till nationella 
program, exklusive 

nyinvandrade och elever 
med okänd bakgrund 

83   56,6  70 93% 2018 

Nämndmål: 

1.1.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Lärare har höga förväntningar på eleverna. Utbildning och undervisning utgår alltid från 
läroplanernas mål och kunskapskrav respektive examensmålen och ämnesplanernas 
kunskapskrav samt från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla lärare är 

engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Eleverna får i förväg 
veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur undervisningen ska 

genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. 
Återkopplingen till eleverna är en central del i undervisningen. Bedömning i formativt syfte, 
med avsikten att stärka elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas 

kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen. 
Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten. 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 

kvinn
or/ 
flicko
r 

Perio

dens 
utfall 
VB 
2017 

Progno
s helår 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  Andel elever i åk 9 som 
uppnått målen i alla 
ämnen 

45 % 28 % 63 % 43,4 
% 

 50 %  2018 

 
 Andel elever som 

dagligen deltar i en styrd 
100 %   100 %  80 %  2018 
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   Indikator 
Periodens 

utfall 

Utfall 
män/ 

pojkar 

Utfall 
kvinn
or/ 

flicko
r 

Perio
dens 
utfall 

VB 
2017 

Progno

s helår 
Årsmål 

KF:s 

årsmål 
Period 

rörelseaktivitet 

  Andel elever som nått 
kravnivån på det 

nationella provet i 
matematik i åk 3 

95 % 94 % 97 % 95 %  90 %  2018 

  Andel elever som nått 
kravnivån på det 
nationella provet i 

svenska/svenska som 
andraspråk i åk 3 

92 % 95 % 89 % 90 %  80 %  2018 

  Andel elever som uppnått 
kravnivån på det 
nationella provet i 

matematik i åk 6 

82 % 81 % 83 % 70 %  70 %  2018 

  Andel elever som uppnått 
kravnivån på det 
nationella provet i 
matematik i åk 9 

68 % 58 % 80 % 73 %  75 %  2018 

  Andel elever som uppnått 

kravnivån på det 
nationella provet i 
svenska/svenska som 
andraspråk i åk 6 

94 % 96 % 91 % 76 %  75 %  2018 

  Andel elever som uppnått 

kravnivån på det 
nationella provet i 
svenska/svenska som 
andraspråk i åk 9 

91 % 88 % 91 %   70 %  2018 

  Andel elever som vid 

höstterminsslut i åk 1 har 
uppnått grundläggande 
taluppfattning inom 
matematik 

94 %   80 %  80 %  2018 

  Andel elever som vid 

höstterminsslut i åk 1 kan 
läsa bekanta meningar i 
korta, elevnära texter 
genom att använda 

ljudningsstrategi och 
helordsläsning på ett 
delvis fungerande sätt 

80 %   63 %  70 %  2018 

  Andel elever, av samtliga 
elever i åk 9, som är 

behöriga till nationella 
program 

63 % 56 % 71 % 56,6 
% 

 60 %  2018 

 
 Andel legitimerade lärare i 

grundskolan 
83 %   81 %  80 %  2018 

  Meritvärde i årskurs 9 181 Poäng 159 205 166 
Poäng 

 180 
Poäng 

 2018 

Enhetsmål: 

Varje elev ska ges goda förutsättningar att nå målen för sin utbildning. 

 Ingen 
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Förväntat resultat 

En ökad måluppfyllelse i år 3, 6 och 9, genom fler godkända nationella prov och betyg. 

 
Anpassningar i den ordinarie undervisningen ska innebära bättre utveckling vad gäller 
kunskap och sociala färdigheter.  

 
Större samsyn och effektivitet i samarbetet mellan olika resurser för elevernas resultat och 

utveckling. 

Analys 

Starkt fokus på att elever ska nå kunskapsmålen är ett fortsatt kännetecken för verksamheten. 

Vi lyckades med uppställda mål i år 3. Förbättrat fokus på lärande till att gälla båda klasserna 
i år 6 gjorde att en del förlorad tid i år 4 och 5 kunde leda till förbättrade resultat, men ändå 
inte tillräckligt för att nå målet.  Arbetslaget i år 9 arbetade hårt med en elevgrupp där en stor 

del av pojkarna tidigt under högsatdiet tappat en del av sin motivation till att få fullständiga 
betyg. Många extra insatser under våren ledde till bra resultat för en del av eleverna, men inte 

för alla. 

Arbete för att få en större samsyn inom arbetslag och hela skolan har ett starkt stöd bland 
skolans medarbetare. Ökad tydlighet för lektionsstrukturen har bidragit till bättre arbetsro. 

Självbedömning och kamratbedömning används mer och mer för att öka måluppfyllelsen. 

Samtliga medarbetare deltar i en omfattande fortbildninginsats inom "Specialpedagogik för 
lärande". Målet är att utveckla verksamheten för att fler elever ska nå målen för sin 

utbildning. Parallelt med detta har en organisationsförändring genomförts för att ämneslärare, 
speciallärare och elevassistenter ska arbeta mer tillsammamns för att eleverna inom årskursen 

ska lyckas. Arbetslagen har fått tydligare uppdrag, mer resurser och ökat mandat. Dessa 
insatser genomförs för att fler elever ska nå sin maximala utveckling och att måluppfyllelsen 
ska öka. 

Ett öppet och ärligt samarbete med föräldrar är något vi arbetar hårt för. Vi har i många 
enskilda ärenden lyckats få till en bra utveckling. Vi ser att det finns mycket att göra för att 

förbättra samarbetet. 

Alltför många elever saknar betyg i idrott på grund av bristande simkunnighet. Extra 
satsningar på simning genomfördes under vårterminen 2018, med många goda resultat. 

Samarbete mellan fritids och skola för ett lärande under hela dagen prioriteras för bättre 
kunskapsresultat. Vi tycker att det ofta fungerar bra och vi har sett en utveckling genom att 

den operativa ledningen på Yngredelen sedan ett år består av två förstelärare och en 
utvecklingslärare från fritids. En omorganisation i Förskoleklass till år 3, med tydligare 
förväntan på ett nära samarbete mellan lärare och fritidspersonal infördes vid läsårsstarten. 

Det ska förhoppningsvis innebära en bra utveckling för både skola och fritids. 

För en bättre hälsa och bättre förutsättningar för att lära så har eleverna i årkurs 6-9 haft 

morgonpuls tre dagar i veckan, under hela vårterminen. Det har för många elever inneburit en 
positiv start på dagen, men majoriteten har inte deltagit aktivt. Inför det nya läsåret har ett 
energipass på 20 minuter lagts efter första lektionen de dagar eleverna i år 6-9 inte har idrott. 

Motivationsarbetet för att syresätta hjärnan för bättre studieresultat och god hälsa är fortsatt 
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stort. 

En utökad studie och yrkesvägledning har skett innan år 9, för att tydliggöra vad som krävs 
för att påbörja studier på gymnasiet. Fler elever har därför bra koll på vad som krävs, men vi 
ser inte att det alltid inneburit en ökad motivation. 

För att elever i högre grad ska vara förberedda och genomföra prov vid "rätt tillfälle", så 
tillämpar högstadiet omprovstid utanför ordinarie schema, sedan början av 2018. Fler prov 

blir gjorda och det har också verkat förebyggande, då fler elever gör proven vid rätt tid. 

Tre faktorer som påverkar måluppfyllelsen negativt är en hög omsättning av elever på skolan, 
ett stort antal nyalända, samt att förhållandevis många pojkar i de äldre årskurserna inte själva 

har tillräcklig kraft att klara sina studier, trots stödinsatser. De pojkarna påverkar också alltför 
ofta arbetsron för övriga elever. 

  

  

  

  

  

Nämndmål: 

1.1.2 Alla elever har en god lärmiljö 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Alla elever känner sig trygga i skolan. Skolan erbjuder en god lärmiljö där bemötande och 

stöd ger eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och arbetsuppgifter. Det finns 
tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis 

frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse 
för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö är hög. Skolan har god samverkan med 
vårdnadshavare samt socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer. 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 

kvinn
or/ 
flicko

r 

Perio

dens 
utfall 
VB 

2017 

Progno
s helår 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  Andel elever F-klass 
nöjda med - Jag känner 
mig trygg i skolan 

89 % 89 % 87 % 94 %  85 %  2018 

  Andel elever åk 2 nöjda 

med - Jag kan arbeta i 
lugn och ro på 
lektionerna. 

63 % 52 % 72 % 72 %  75 %  2018 

  Andel elever åk 2 nöjda 
med - Jag känner mig 

trygg i skolan 

92 % 96 % 86 % 91 %  90 %  2018 

  Andel elever åk 5 nöjda 

med - Jag kan arbeta i 

43 % 57 % 24 % 61 %  70 %  2018 
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   Indikator 
Periodens 

utfall 

Utfall 
män/ 

pojkar 

Utfall 
kvinn
or/ 

flicko
r 

Perio
dens 
utfall 

VB 
2017 

Progno

s helår 
Årsmål 

KF:s 

årsmål 
Period 

lugn och ro på lektionerna 

  Andel elever åk 5 nöjda 
med - Jag känner mig 

trygg i skolan 

69 % 75 % 65 % 84 %  70 %  2018 

  Andel elever åk 8 nöjda 
med - Jag kan arbeta i 
lugn och ro på lektionerna 

33 % 24 % 44 % 55 %  60 %  2018 

  Andel elever åk 8 nöjda 
med - Jag känner mig 

trygg i skolan 

56 % 44 % 77 % 76 %  70 %  2018 

  Total frånvaro i 
grundskolan 

8,2 %   4,1 %  5 %  2018 

Enhetsmål: 

Eleverna ska ha en god arbetsmiljö hela skoldagen, på lektioner och raster. 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Ett gott arbetsklimat på skolan, som i brukarenkäter, ska visa att elever och föräldrar känner 
sig trygga i skolan och att det är bra arbetsro i skolan. 
 

Färre ärenden av kränkningar till trygghetsteamet. 
 

Färre ärenden om brist på trygghet och studiero till skolledningen. 

Analys 

Trygghet och studiero är avgörande för att eleverna ska lyckas med sina studier. Studieron 
påverkas positivt av pedagoger med tydligt ledarskap. 

Studieron har varit bättre när eleverna har haft tydliga mål att arbeta emot och fokus varit på 
lärande. 

Eleverna har sedan läsårstarten fått lämna ifrån sig sina mobiltelefoner i låsta mobilskåp på 
morgonen. Det har inenburit att eleverna i högre grad kunnat fokusera på sina kunskaper på 
lektioner och kamrater på rasterna. 

I vårens bruakrundersökning var det alltför många elever som inte upplever att de kan arbeta i 
lugn och ro. Under höstterminen har arbetsron varit rik´tigt bra i samtliga klasser på 

högstadiet. Ett tydligt ledarskap, gemensamt förhållningssätt och kunskapsfokus har varit 
framgångsrikt. 

Ett mer lågaffektivt förhållningssätt har förbättrat arbetsklimatet på skolan. 

Ett starkt stöd finns för att hitta en gemensam samsyn på skolan för att utveckla en god 
lärmiljö. 

Många elever har fått tydliggöra sina behov av individuella anpassningar för att lyckas med 
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sina studier och därigenom fått hjälp med en bättre arbetsmiljö. 

Från starten av läsåret har elever fler gemensamma raster tillsammans. Elever i år 6-9 äter 
lunch samtidigt. Syftet har varit en mer meningsfull rastverksamhet och färre elever som stör 
pågående lektioner. Rastverksamheten har utvecklats genom fler öppna lokaler och mer saker 

att låna i en nyöppnad kafeteria. Trots betydligt fler elever i matsalen under den gemensamma 
lunchen så är matron som regel bra. 

För raster i Förskoleklass till år 5 har elever och personal utbildat sig till trivselledare, för att 
utveckla rastverksamheten. 

Ett annat samarbete som vi hoppas ska utveckla lärmiljön och klimatet på skolan är Mentorer 

i våldsprevention (MVP). Det är ett samarbete tillsammans med socialtjänsten, 
ungdomsgården, Polis och brandförsvar. MVP är ett antivåldsprogram som ska utveckla 

elevernas kunskap om våld och strategier för ett bättre klimat mellan elever. Det startade förra 
läsåret med en grundutbildning av elever i år 8. Under pågående läsår kommer ett urval av de 
eleverna att vara menoterer i år 9. I uppdraget som mentor ingår bl a att ge elever i år 6 en 

kortare grundutbildning. Nuvarande årskurs 8 får genomgår hela utbildningen med en timme 
under 20 veckor. Vi är övertygade om att det är en riktig satsning, men det är för tidigt för att 

se tydliga resultat. För att få ut mer effekt av arbetet behöver samtliga medarbetare få en ökad 
kunskap om vad utbildningen innebära. 

Lägerskola för alla elever i början av mellan och högstadiet genomfördes i höstas för att 

bygga relationer i elevgruppen. Årskurs 4 och 7 har på flera sätt fått en bra start på sitt nya 
stadium. 

Många elever, föräldrar och medarbetare har vittnat om ett bättre och mer positivt klimat 
bland skolans elever. Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö är fortsatt prioriterat 

. 

Nämndmål: 

1.1.3 Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget 

lärande utifrån sina förutsättningar 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Med ökad ålder ökar elevers delaktighet i planering och uppföljning. Eleverna får genom 
detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen, vilket leder till att 

eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som 
betydelsefull. Arbetet för att eleverna ska förstå progressionen i lärandet synliggörs i 
lärandemiljön genom exempelvis kontinuerlig feedback från lärarna och andra 

bedömningsunderlag. 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 

pojkar 

Utfall 
kvinn
or/ 

flicko
r 

Perio
dens 
utfall 

VB 
2017 

Progno
s helår 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  Andel elever åk 5 nöjda 
med - Jag vet vad jag 

73 % 80 % 51 % 89 %  75 %  2018 
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   Indikator 
Periodens 

utfall 

Utfall 
män/ 

pojkar 

Utfall 
kvinn
or/ 

flicko
r 

Perio
dens 
utfall 

VB 
2017 

Progno

s helår 
Årsmål 

KF:s 

årsmål 
Period 

behöver kunna för att nå 
målen i de olika ämnena 

  Andel elever åk 8 nöjda 

med - Jag vet vad jag 
behöver kunna för att nå 
målen i de olika ämnena 

61 % 61 % 61 % 61 %  75 %  2018 

  Andel vårdnadshavare F-
klass nöjda med - Jag och 

mitt barn vet vad mitt barn 
behöver för att lära och 
utvecklas 

89 %   78 %  75 %  2018 

  Andel vårdnadshavare 
fritidshem nöjda med – 

det inflytande mitt barn 
har över fritidshemmets 
aktiviteter 

60 %   83 %  80 %  2018 

  Andel vårdnadshavare åk 
2 nöjda med - Jag och 

mitt barn vet vad mitt barn 
behöver för att lära och 
utvecklas 

86 %   100 %  85 %  2018 

Enhetsmål: 

Vi ska arbeta för att eleverna får delta i en demokratisk process som syftar till att  de 

får inflytande över sitt lärande samt sin fysiska och psykiska arbetsmiljö. 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Eleverna  upplever att de har inflytande, och kan påverka det som rör skolans verksamhet och 

lärandemiljö. 
 
Eleverna i nästa brukarundersökning har en högre insikt i vad som de förväntas klara och 

uppnå vad gäller alla ämnen och områden.  
 
Eget ansvar innebär en ökad inre motivation, som ger bättre kunskapsresultat.  

 
Att elever i högre grad upplever att skolledning och medarbetare lyssnar på dem och arbetar 

hårt för att eleverna ska få den bästa utbildningen. 
En vision är att eleverna upplever att samtliga medarbetare på skolan drivs av det gemensamt 
förhållningssättet: ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”. 

Analys 

Att göra eleverna delaktiga i undervisningen genom att synliggöra lärandet har varit 
prioriterat på skolan en längre tid. Medarbetare har gått fortbildning, och flera pedagogiska 

möten har haft det som tema. Det har resulterat i att huvuddelen av skolans pedagoger arbetar 
systematiskt i att tydliggöra mål och öka elevernas inflytande över sitt lärande. Det är något vi 
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behöver fortsätta att prioritera. Fler elever behöver ta ett större ansvar för sina studier. Det 

kommer att innebära bättre måluppfyllelse och att eleverna får med sig bra redskap för studier 
efter grundskolan. Vi ser en stor skillnad mellan elever som tar ansvar för sina studier, och de 
som inte gör det. Elever som gör det har genomgående bättre resultat. 

Flera arbetslag har låtit elever göra filmer om sitt lärande och beskrivit vilket stöd och 
anpassningar de behöver för goda kusnkapsresultat. Elever har i hög grad fått hjälp med sina 

anpassningar. Det har varit mycket viktigt för elevernas motivation och lärande. 

Vi ser att elever till föräldrar som regelbundet tar del av information från skolan om prov, 
studieresultat och arbetsuppgifter som regel når goda resultat. Det är därför viktigt att 

utveckla kommunikationen med vårdnadshavare och underlätta samarbete mellan hem och 
skola. Att göra föräldrar medvetna och delaktiga i det viktiga samarbetet mellan hem och 

skola är ett utvecklingsområde. I diskussioner om hur vi ska lyckas med det söker vi ny 
kunskap och andra skolors framgångsfaktorer. 

Det är viktigt för elevernas inflytande och ansvar att involvera dem i det demokratiska arbetet 

och att ge dem uppgifter för att utveckla verksamheten. Elever upplever att elevrådsarbetet på 
lågstadiet och årskurs 4-9 fungerat bra det senaste året. De känner sig hörda, vilket innebär 

större delaktighet och trivsel. 

Vi har på flera sätt gett elever ansvar för viktiga saker i skolans vardag och utveckling. Elever 
bemannar skolans nya kafeteria och rastverksamhet. Elever i årskurs 2-5 har blivit utbildade 

till Trivselledare, och bidragit till en utvecklad rastverksamhet. Ett mentorsprogram i år 8 mot 
våld har inneburit att en större grupp elever tagit på sig ett extra ansvar att utbilda elever i år 

6. Under vårterminen 2018 fick 2 elever per klass i år 6-9 uppdrag som IT-coacher för att 
utveckla det digitala arbetet på skolan. Detta kommer att påbörjas igen efter årskiftet. Vi 
tycker oss se att eleverna utvecklas av uppdragen. Samtidigt känner de delaktighet och det i 

sin tur leder till ett bättre arbetsklimat på skolan. 

Fadderverksamhet kan också bidra till att elever tar större ansvar för sitt och andras lärande. 

På lågstadiet finns bra rutiner för faddring och det genomförs regelbundet. På skolan i övrigt 
finns en ambition om att förstärka lärandet med faddring mellan äldre och yngre elever 

Flera pedagoger och arbetslag har börjat använda olika program i Stockholms stads nya 

Skolplattform. Vi har stora förhoppningar om att den nya Skolplattformen ska innebära 
mycket positvt för att elever och föräldrar ska få en ökad förståelse och inflytande över sitt 

skolarbete. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

 Ingen 

Nämndmål: 

Eleverna upplever och deltar i kulturlivet 

 Ingen 
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Förväntat resultat 

Alla elever får ta del av professionella kulturupplevelser. Kultur, estetiska lärprocesser och 

eget kreativt skapande är en integrerad del i lärandet. 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 

pojkar 

Utfall 
kvinn
or/ 

flicko
r 

Perio
dens 
utfall 

VB 
2017 

Progno
s helår 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  Andel elever i åk 5 nöjda 
med - Jag är nöjd med de 

kulturupplevelser som jag 
får ta del av i skolan (t.ex. 
författarbesök, teater, 
konserter och 

museibesök). 

88 % 94 % 71 % 75 %  75 %  2018 

  Andel elever i åk 8 nöjda 
med - Jag är nöjd med de 
kulturupplevelser som jag 
får ta del av i skolan (t.ex. 

författarbesök, teater, 
konserter och 
museibesök). 

63 % 60 % 71 % 56 %  60 %  2018 

Enhetsmål: 

Samtliga elever ska varje läsår få ta del av stadens kulturutbud vid minst två tillfällen. 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Samtliga elever deltar i minst  två kulturella aktiviteter.  
 

Elever upplever att de får med sig något som berikar deras liv, något som förhoppningsvis ger 
både energi och nya tankar. 

Analys 

En stor del av skolans pedagoger har gjort många utflykter för att elever ska få ta del av 
samhället utanför skolan och Husby, vilket vi tycker är viktigt. 

Genom det ekonomiska stödet i form av Skapande skola så har många kulturella aktiviteter i 

eller utanför skolan genomförts. Samtliga elever har deltagit i minst två kulturella aktiviteter. 
Många av aktiviteterna har uppskattats, men det är inte alltid eleverna utryckt sin 

uppskattning. Vi tror att samtliga aktiviteter ändå bidragit till nya erfarenheter och upplevelser 
som har betydelse för elevernas utveckling. 

Sedan höstterminen har ett samarbete med El Sistema inneburit att elever i förskoleklass 

regelebundet deltar i ett kvalificerat musiserande. 
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KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

 Ingen 

Nämndmål: 

Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Det finns strategier för energihushållning, kosthållning och hållbar utveckling. Detta vävs 
även in i undervisningen för att synliggöra betydelsen av det personliga ansvaret för vår 
gemensamma livsmiljö och hälsa. 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 

kvinn
or/ 
flicko

r 

Perio

dens 
utfall 
VB 

2017 

Progno
s helår 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

 
 Andel ekologiska 

livsmedel 
39 %   28 %  40 %  2018 

 
 Antal skolor som har följt 

upp skolans 

måltidsverksamhet utifrån 
utbildningsförvaltningens 
checklista för skolmaten 

1 följt upp       2018 

 
 Enheter som sorterar ut 

matavfall för biologisk 
behandling 

1 sorterat     1 
sorterar 

 2018 

Enhetsmål: 

Arbeta för högre andel ekologiska livsmedel och ökat källsorterande 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Att samarbetet med den externa leverantören fungerar bra och att vi tillsammans lyckas öka 

andelen ekologiska livsmedel och ett ökat källsorterande. 
 
Fortsatt källsorterande av kartong, papper, glas plåt och elektronik av samtliga medarbetare. 

Analys 

Vår matleverantör Sodexo utför arbete enligt avtal. Vaktmästare på skolan säkerställer att 
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källsortering fungerar. 

Alltför många elever slänger inte alltid sitt skräp i återvinning eller papperskorgar.  
Skolledningen har diskuterat att genomföra kampanjer för mindre skräp i korridorer, vilket 
kan innebära ett lyft för både ekologi och arbetsmiljö, samt respekt för varandra. 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

 Ingen 

Nämndmål: 

Det ekonomiska resultatet är i balans 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Nämndens verksamheter håller budget. Goda analyser bidrar till att prognossäkerheten är hög. 

Enhetsmål: 

Vi åtar oss att ha en budget i balans 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Organisationen anpassas efter den budgetram skolan har för året. 
 

De ekonomiska medlen på ett effektivt sätt så att eleverna når så många mål som möjligt. 
 

Om förändringar sker under året, vara noga med att göra analyser som beskriver 
förändringarna. 

Analys 

Vi följer regelbundet upp det ekonomiska resultatet. Inför sommaren var resultatet positivt. 

Vi har misslyckats i att klara en budget i balans. Vårt underskott blev 1.5 Mkr. Den ingående 
balansen för skolan är inför 2019 - 494 tkr. 

Orsakerna till det negativa resultatet är att fler elever än beräknat slutade mellan årkurs 3 och 
årksurs 4. En utlovad fritdshemssatsning uteblev, ett jämställdhetsbidrag på 580 tkr blev på 
grund av adminstrativ hantering en skuld att betal från driftsbudgeten, och att den 

socioekonomiska tilldelningen minskat. Dessutom är det fler elever än någonsin som går i 
skolan men inte är inskrivna på fritids. 

Skolan genomförde en studieresa som enligt planerigen belastade den positiva ingånde 
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balansen 2018. 

Inför 2019 planeras driftinskränkningar för att anpassa skolans intäkter och utgifter. En 
förhoppning finns om att öka elevantalet i klasserna på mellanstadiet och årskurserna 7 och 9. 

Vi som skola behöver vara ännu mer ekonomiska men ändå se till att alla medarbetare ska ha 

bra resurser för att göra ett gott arbete. 

  

KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Ingen 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 

kvinn
or/ 
flicko
r 

Perio

dens 
utfall 
VB 
2017 

Progno
s helår 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

 
 

 

Aktivt Medskapandeindex 88   86  85 81 2018 

 
 

 

Sjukfrånvaro 5 %   4 %  4 % tas fram 
av 

nämnd
en 

VB 
2018 

 
 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 2 %   1,74 
% 

 2 % tas fram 
av 
nämnd

en 

VB 
2018 

Nämndmål: 

Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare 

och framtida medarbetare 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Utbildningsförvaltningens arbete med strategisk kompetensförsörjning säkerställer att alla 

nivåer gemensamt har den kompetens som är nödvändig för att skapa den bästa skolan för 
varje elev. Utbildningsförvaltningen attraherar, rekryterar, introducerar och behåller 

kompetenta och engagerade medarbetare som tar initiativ till och får möjlighet att utveckla sig 
själva och sitt uppdrag. Lärarna är behöriga och legitimerade, och bidrar tillsammans med 
övrig personal till skolans utveckling. Arbetsmiljön på utbildningsförvaltningens samtliga 

arbetsplatser är god. Ett särskilt fokus läggs på frågor kring arbetsbelastning och ledarskap. 
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Enhetsmål: 

Vi åtar oss att arbeta för en god arbetsmiljö där medarbetare känner sig delaktiga 

och får möjlighet att påverka processerna på skolan. Husbygårdsskolan ska upplevas 

som en attraktiv arbetsplats. 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Medarbetarenkäten ska ha en hög svarsfrekvens och högt medarbetarindex. 

 
En generellt hög delaktighet och ansvarstagande av medarbetare på skolan. 

 
Tydlig kommunikation vid APT, och möjlighet för ärliga och öppna diskussioner, som leder 
till utveckling. 

 
Att alla visar respekt för skolans olika professioner och att problem tas med berörda. 

Analys 

Vi upplever att det är en god arbetsmiljö med hög trivsel. I senaste medarbetarenkäten var 
resultatet på det aktiva medskapandeindexet 88%, vilket är ett mycket positivt resultat. 
Samtliga tre delar har över 85% nöjdhet, vilket innebär att det finns en bra grund att arbeta 

vidare med. 

I fråga om arbetsplatsen är fri från en rasistisk, sexistisk eller på annat sätt nedsättande 

jargong, svarade endast 67% att det stämmer. I analysen från medarbetarenkäten är det ett 
område vi beslutat om åtgärder för att öka medvetenheten men också följa upp medarbetares 
upplevelser. 2019 

Ett fungerande system finns för att kommunicera arbetsmiljöfrågor, genom bl a 
Arbetsplatsträffar och Samverkansgrupp. 

I Samverkansgruppen har vi tagit fram ett dokument "Vad man får som anställd på 
Husbygårdsskolan". Syftet har varit att tydliggöra fördelar, samt även se vad som saknas för 
en bra arbetsmiljö. 

Under året har skolans likabehandlingsplan och konsekvenstrappa reviderats för att förbättra 
arbetsmiljön för både elever och medarbetare. 

Flera av åtgärder har bidragit till en positiv utveckling, men mycket arbete återstår. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är 

fritt från diskriminering 

 Ingen 
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Nämndmål: 

I samtliga verksamheter integreras mångfaldsperspektiv 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Mångfaldsperspektivet är integrerat i det ordinarie arbetet. Personalen har kunskap om 
mänskliga rättigheter, antirasism, extremism och normkritisk pedagogik. Alla elever och all 

personal garanteras lika rättigheter och möjligheter. Skolan förmedlar de demokratiska 
värdena och mänskliga rättigheterna. Främlingsfientlighet, rasism och extremism motarbetas. 

Skolan förebygger kränkningar, diskriminering och trakasserier genom regelbunden 
kartläggning av verksamheten tillsammans med elever. Uppföljning görs utifrån det stöd som 
finns framtaget. Eleverna har inflytande i arbetet samt känner till sina rättigheter i enlighet 

med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Enhetsmål: 

Vi ska arbeta för en mer respektfull kommunikation mellan skolans elever 

 Ingen 

Förväntat resultat 

Fler elever som vågar stå för sitt ursprung och sin personlighet. 
 

Ett trevligare samtalsklimat mellan eleverna. 

Analys 

Kommunikationen mellan eleverna på skolan präglas för ofta av en ganska hård attityd. Att 

utveckla kommunikationen till att blir mer respektfull är mycket viktigt, för en hög 
målupplfyllse, men också för att eleverna på skolan ska våga stå för sitt ursprung och sin 

personlighet. 

Vi behöver i högre grad uppmärksamma och bekräfta allt positivt som sker och bekräfta 
elevernas olika ursprung och kultur. 

Vuxna ska fortsätta att reagera på kränkningar mellan elever. Arbetet med MVP hoppas vi ska 
resultera i en mer respektfull kommunikation mellan skolans elever. Under våren 2019 börjar 

mentorer i årskurs 9 att utbilda elever i årskurs 6. Samtiga medarbetare skå också få mer 
kunskap om arbetssättet för att förstärka de tankar och verktyg eleverna får i utbildningen. 
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Uppföljning av ekonomi 

Uppföljning av driftbudget 

Investeringar 

Medel för lokaländamål 

Övrigt 

Kvalitetsarbete 

En ny modell för det systematiska kvalitetsarbetet har tagits fram. Det kommunicerades vid 
läsårsstart och har använts under höstterminen 2018. 

 



 
 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 19 (19) 

Edvard Grieggången 26 
16432 Kista stockholm.se 
08 50845054 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Uppdelning 
Kategori Utfall T1 Utfall T2 Utfall VB 

Totalt ack. 
utfall 

Diskriminering och kränkande 
behandling av barn/elev 

 
 

Vi har sedan början av läsåret 18/19 hittat en 
bra rutin i att integrera arbetet med att arbeta 

förebyggande och hantera kränkningar på 
skolan, med kravet att rapportera allvarliga 
kränkningar till huvudman. 

 

 

Klagomål  3 10 13  st 

Synpunkter     

Summa   3 10 13 st 

Fysiska miljöer, exempelvis lokaler 
 
 

 

 

Klagomål     

Synpunkter     

Summa      

Skolsituation för barn/elev 
 
 

 

 

Klagomål  1  1  st 

Synpunkter     

Summa   1  1 st 

Övrigt 

 
 

 

 

Klagomål     

Synpunkter     

Summa      

Övrigt 


