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Uppföljning, bildningsverksamheten enligt årsagenda 

Ärendebeskrivning 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det i mitten av terminen en avstämning 

av elevernas kunskapsutveckling mot kunskapsmålen. Vid föregående möte i BOS, 2019-

11-12, ingick inte den uppföljning som berörde förskoleklass. 

 

 

Förskoleklass: 

Förskoleklassen har från starten i augusti varit delad i två grupper; A och B. Mentorer är 

Lena Söder och Eva Lindberg. Magda Wennberg och Emil Risberg ingår också som ledare 

i klassen, ett uppdrag de har jämte sina uppdrag i fritidshemmets verksamhet. 

Klassen är till antal 34 elever och jämnt delad med 17 elever i vardera grupp. En 

gruppindelning som kommer att utvärderas och eventuellt justeras för att till höstterminen, 

i årskurs 1, få två så jämna och bra klasser som möjligt. 20 flickor och 14 pojkar består 

förskoleklassen av, där 5 av flickorna och 7 av pojkarna har annat förstaspråk. 

Stöd ges vid ett lektionstillfälle i veckan av språkstödjare i arabiska. Ett utökat stöd, samt 

stöd på fler språk skulle gynna de elever med annat förstaspråk. Utöver arabiska så har 

klassen elever med bulgariska, somaliska, kurdiska och filippinska som förstaspråk. Extra 

stöd ges även en elev med särskilt behov, en åtgärd som tagits från och med v 48. Under 

höstterminen har en elev varit saknad, bortrest med hög ogiltig frånvaro, och av den 

anledningen så är denna elev inte med i bedömningen av kunskapsnivån i klassen. 

Övergripande målrubriker för verksamheten: 

 Hållbar utveckling/Vår planet och närmiljö 

 Vår värdegrund/goda medmänniskor 

 Språkglädje 

 Lust för matte 

 Rörelse, kost och hälsa 

I och med att förskoleklassen är obligatorisk så har elevernas kunskaper i språklig och 

matematisk medvetenhet kartlagts utifrån ett material av Skolverket. En verksamhet som är 



ny från och med detta läsår. Resultatet av kartläggningen visar att många av klassens 

elever är kompetenta med en stor förståelse och på god väg, men den visar också att de 

som inte har god förståelse för det svenska språket har många gånger svårt för att ta till sig 

undervisningen samt följa de svensktalande klasskamraternas nivå i kunskapsutvecklingen. 

Verksamhetens kärnämnen är svenska, matematik, värdegrund, rörelse och hållbar 

utveckling. Dessa ämnen är både fristående, som att de ingår i teman och i andra 

kunskapsämnen. Undervisningsformen är både i form av lärande lek, som laborativ, 

skapande och som rit- och skrivövningar. Elevernas intressen och frågor formar många 

gånger undervisningen.  

Under höstterminen har klassen inte haft möjlighet till idrott inne då idrottshallen i 

förskolan Garhyttan varit under renovering. 

Kunskapsnivån i klassen: 

Utifrån vår bedömning så kan eleverna delas in enligt följande kriterier, där färgnivåerna 

bedöms enligt liknande system som på övriga Kyrkbacksskolan. Vi strävar mot ett ökat 

resultat. 
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Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner redovisningen och uppdrar till rektor 

Kyrkbacksskolan F-5 att fortsätta utvecklingsinsatserna enligt de områden som framtagits 

under hösten 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


