
Verksamhetsplan 2022/23

Förskola

Förskoleområde B

Brogetorp Mårbacka Knekten

Barn-utbildnings- och kulturförvaltningen



Beskrivning av verksamheten

Förskolornas vision är:

”När jag blir sedd blir jag trygg, när jag är trygg vågar jag möta andra, när jag möter andra

lär jag mig”. Vi skapar tillsammans en trygg, lustfylld och lärorik miljö där barnens lärande

och utveckling finns som en ledstjärna i vårt dagliga arbete.

Förutsättningar

Vad är det enhetens barn/elever behöver?

Våra barn inom  förskoleområde B behöver närvarande och lyhörda pedagoger som skapar

trygghet och bygger självförtroende hos barnen och skapar utmanande, lustfyllda och

lärorika miljöer där barn kan utveckla sin kreativitet och förskansa sig nya kunskaper.

Pedagogerna skall ha det synliga lärandet i fokus för att få barnen att förstå sina egna

lärprocesser. Att de lär, hur de lär och vad de lär. Ge barnen utmaningar i det individuella

lärandet.

De behöver hälsofrämjande lär-och lekmiljöer som gynnar välmående och lärande

Barnen behöver pedagoger som lyssnar, uppmuntrar och  ställer frågor i leken och använder

sig av olika medel för en så rik språkutveckling som möjligt för alla barn.

Barnen behöver en medveten, matematisk stimulans samt möjlighet att lära genom våra

estetiska ämnen som tex dans, drama musik och rytmik.

Vilken/vilka lärarbehörighet och pedagogkunskaper behövs ytterligare på enheten?

För att förstärka vår undervisning är vi är i behov av utbildade modersmålsstödjare i
förskolan.

Fördjupade och förnyade kunskaper kring barn i behov av särskilt stöd
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Organisation

Förskoleområde B består av tre förskolor på tre olika orter i kommunen.

Vi har ett högt antal förskollärare vilket påverkar kompetens och kvalitet.

Knekten i Malmköping som består av 7 avdelningar. I grunden två förskollärare och en

barnskötare/avdelning

Brogetorp i Flen har 3 avdelningar. I grunden två fskl och barnskötare/ avdelning men alla

fskl ej i tjänst i nuläget.

Mårbacka i Bettna, två mindre avdelningar. Totalt tre förskollärare och en barnskötare.

Vi har vid behov resurspedagoger anställda för att vara till stöd för enskilda barn eller i

barngruppen

Vad behöver enhetens pedagoger ytterligare lära sig för att tillgodose barnens/elevernas

behov?

● Att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ytterligare

● Att utveckla det synliga lärandet ytterligare.

● Delaktighet och undervisning i den fria leken behöver utvecklas ytterligare. Genom

att vara delaktig och närvarande i den fria leken  kan man utmana barnen i deras

lärande samt utveckla lärmiljöerna efter deras intressen. Viktigt att inte bara se vad

barnen gör utan även höra vad de gör.

● Pedagogerna behöver bli bättre på att skriva reflektioner och analyser för att

säkerställa att undervisning lett till lärande samt för planering vidare i rätt riktning.

Under 2022 kommer kompetensutveckling ske kring

● PUG-utbildningen kommer slutföras för den grupp som startade under ht-21

● Lärandegropen med James Nottingham för arbetslagsledare

● Workshops IKT- Informations- och kommunikationsteknik(Efter individuella

behov)leds av lärspridare eller Stöd och utvecklingsenheten

● Fördjupade kunskaper i hur man skriver resultat, analys, slutsats för att ytterligare
föra sin undervisning vidare på yrkesträff under året

● Pedagogiska diskussioner på arbetsplatsträffar kring bla synligt lärande och

frågetekniker som utmanar barns lärande
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● Användandet av unikum stödinsatser på yrkesträff under vt

● Workshop kring boken Språkleka i förskolan av Catarina Sjöberg på apt

Hur organiserar/strukturerar rektor för att optimera förutsättningarna för barnens och
elevernas lärande? (ledning, kalendarium, administration, lokaler, ekonomi, fortbildning,
tjänstefördelning, ansvarsområden, schemaläggning,
förstelärare/lektor/professionsutvecklare, mötesstrukturer, kommunikations och
informationskanaler, systematiskt kvalitetsarbete med mera)

Ledning består av:
100% rektor
50% bitr rektor

I området finns också:
25% administratör
32,5% vaktmästare

Vi har i området:
● 5 arbetslagsledare som har tid för sitt uppdrag varje fredag förmiddag. Rektor,

biträdande rektor och arbetslagsledare träffas gemensamt en gång i månaden och de
driver tillsammans med rektor det systematiska kvalitetsarbetet på respektive
förskola och i området. Vi diskuterar även kring aktuell forskning i denna grupp för att
sedan sprida vidare ut på enheterna.

● Vi har två professionsutvecklare i området (sex totalt för alla förskolor i kommunen)
som arbetar på uppdrag av alla tre förskoleområdens rektorer för att utveckla
inspirerande lärmiljöer och det synliga lärandet tillsammans med förskolornas
pedagoger.

● Vi har IKT-lärspridare på respektive förskola som träffas gemensamt ett par
gånger/termin tillsammans med biträdande rektor. Under våren kommer uppdragen
att förtydligas och ett ansvar för att kompetensutveckla kollegor i ett kollegialt
lärande kommer att komma till stånd för att alla pedagoger skall arbeta med IT
tillsammans med barnen i sin undervisning.

● Möten som förekommer regelbundet:
varannan vecka med övriga rektorer i förskolan för att samplanera för likvärdig
förskola
Rektors-chefsträff varannan vecka för  bla gemensamma diskussioner kring
systematiskt kvalitetsarbete samt kollegialt lärande.
APT en gång/månad (arbetsplatsträffar som leds av rektor. Pedagogiska diskussioner
varje tillfälle
SVG (samverkansgrupp med rektor och fackliga representanter) en gång/månad.
Arbetslagsledarträffar en gång/månad-se ovan beskrivning
Professionsutvecklarträffar en gång/månad-se ovan beskrivning
TIF-möten(tidiga insatser i förskolan) tillsammans med barnhälsoteamet var fjärde
vecka för  samtal om barn där pedagogerna får redskap och stöd
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● Lärspridarträffar minst två gånger/termin för att diskutera frågor kring IKT
● Övriga möten: med brandskyddsansvariga, arbetsmiljöombud, matematik-och

språkträffar vid behov
● Verksamhetsbesök minst en gånger/ termin där rektor ger feedback och utmaningar

till pedagoger på deras planeringar,  pågående undervisning och deras lärmiljöer på
avdelningen.

● Feedback av rektor i UNIKUM-förskolans digitala lärportal på planeringar och
reflektioner

● Rektor följer upp varje medarbetares enskilda mål minst två gånger/år
● Kalendarium känt av alla för att ha koll på det systematiska kvalitetsarbetet och olika

deadlines för uppgifter.
● Budgetuppföljningar, månad-delår-årsbokslut
● Genom schemaläggning säkerställs för pedagoger egen planeringstid samt

reflektionstid i arbetslagen

● Samverkan förskola-förskoleklass-fritidshem efter årshjul
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Mål för verksamheten

Blå - kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Grön - nämndens inriktning,  uppdrag och

uppföljning

Röd - verksamhetens egna mål, aktiviteter och

uppföljning

Strategiskt område 3 - Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande

Kommunfullmäktiges mål:

● Alla barn i Flens kommun erbjuds förskoleverksamhet av god kvalitet

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

Utvecklingsarbetet ska under 2022 leda fram till samsyn hos alla medarbetare inom Flens
kommuns kommunala förskolor kring arbetet med barnhälsoprocesser och dess syfte.
Utvecklingsarbetet har som mål att det finns tydliga syften och mål så olika mötesformer
upplevs ändamålsenliga.

Enhetens konkreta (gärna SMART) mål för att uppnå ovanstående
Barn- och elevhälsa: I dec 2022 har förskolorna ett fördjupat samarbete med elevhälsans
barnhälsoteam för att förebygga och främja varje barns utveckling och hälsa samt en
ökad förståelse för vad som är hälsofrämjande och förebyggande

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
TIF-möten en
gång/månad där
alla kan anmäla
önskat deltagande
och varje avdelning
deltar minst en
gång/ termin

samtal med berörda
arbetslag
samtal med BHT

juni
december

rektor
BHT
arbetslag
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Fördjupningsmöten
bokas med BHT
efter pedagogers
behov

samtal med berörda
arbetslag
Samtal med BHT

juni
december

rektor
BHT
förskollärare

BHT gör vid behov
från pedagoger
fysiska besök i
barngrupperna

samtal med berörda
arbetslag
Samtal med BHT

juni
december

rektor
BHT
förskollärare

“gårdsvandring” där BHT
besöker förskolornas gård
för att hjälpa
pedagogerna att se på sin
utemiljö ur ett
hälsofrämjande och
förebyggande perspektiv
under vt-22

samtal på apt
samtal med BHT

juni
december

rektor
BHT
BHT
förskollärare och
barnskötare

BHT håller i del av
yrkesträff under vt

utvärdering på
yrkesträff

april rektor
BHT

Arbetslagen besöker
kommunikationsverkstan
minst en gång under året

juni
december

rektor
BHT
förskollärare och
barnskötare

BHT är behjälpliga med
material och utbildning i
teckenstöd

dialog med BHT samt
berörda förskolor

juni
december

rektor
BHT
förskollärare

Gemensamma workshop
över våra
förskoleområden i
ledning av BHT under
året

enkät juni
december

rektor
BHT
förskollärare och
barnskötare

Rektor har
avstämningsmöten med
BHT var 14:e dag för att
se hur vi ligger till i våra
gemensamma aktiviteter

samtal rektor-BHT löpande men
redovisas i
juni
december

rektor
BHT

Uppföljning:

Barn- och elevhälsa

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2
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Synligt lärande

Under 2022 ska utvecklingsarbetet bedrivas så att varje barn upplever, förstår och
uppskattar att lärande är spännande, kul och underhållande. Utmaning gör lärandet mer
stimulerande och värt ansträngningen. Det uppmuntrar barnen att anta utmaningar för att
lära sig mer än de annars skulle göra samt att gå vidare från övning till inlärning, så
progressionen blir synlig - synligt lärande.

Enhetens konkreta mål för att uppnå ovanstående
Synligt lärande:
I december 2022 använder sig all personal av utmaningsmodellen (lärandegropen) och
har utvecklat frågetekniker som ökar barnens tillit till den egna förmågan och lust att lära
(ur Synligt lärande - Didaktisk plan för kommunal förskola, grundskola, fritidshem, fritidsklubb och gymnasium
i Flens kommun)

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Lärandegropen finns
med som ett inslag i
samtal med barnen
minst en gång/månad

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

rektor
arbetslagsledare

Arbetslagsledare åker på
workshop med James
Nottingham i mars

utvärdering efter
workshop

mars rektor
arbetslagsledare

Arbetslagsledare leder
kollegialt lärande kring
olika frågetekniker efter
utbildningen på ett Apt
under vt.

utvärdering efter Apt maj rektor
arbetslagsledare
arbetslag

Uppföljning:

Synligt lärande

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2

Enhetens konkreta mål för att uppnå ovanstående
Synligt lärande:
I december 2022 ska förskolorna Brogetorp, Knekten och Mårbacka aktivt ha utvecklat
arbetet med synligt lärande för att barnen med glädje ska få möjlighet att upptäcka sitt
eget lärande. (ur Synligt lärande - Didaktisk plan för kommunal förskola, grundskola, fritidshem,
fritidsklubb och gymnasium i Flens kommun)
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Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Varje pedagog
uppmuntrar och stöttar
barnen genom att ställa
öppna och utmanande
frågor samt samtalar
kring lärande dagligen.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

På ett apt under
respektive termin
genomförs kollegiala
samtal där pedagoger
delger hur man arbetar
med utmanande frågor.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Vid utvalda aktiviteter
minst en gång per
månad tar pedagogerna
reda på varje barns för-
och efterkunskaper samt
samtalar om hur de lärt
sig.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Varje avdelning arbetar
aktivt med
fotodokumentation och
barnens tankar i
planerade
teman/aktiviteter samt
har en aktuell lärvägg
minst två
gånger/månad.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Uppföljning:

Synligt lärande

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2
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Trygghet

Varje barn ska uppleva att förskolan är en trygg plats, fri från mobbning och kränkande
särbehandling. Allt arbete i förskolan ska genomsyras av Flens kommuns värdegrund.

Enhetens konkreta (gärna SMART) mål för att uppnå ovanstående
Trygghet: I december 2022 ska förskolorna Brogetorp, Knekten och Mårbacka ha strävat
efter att få en inspirerande, lugn och trygg lärmiljö för barnen både inom- och utomhus.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
I april och september
genomför varje
avdelning
trygghetsvandring,
rumsobservation eller
trygghetsfrågor från BHT
i barngruppen .

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Varje avdelning
använder sig dagligen av
bildstöd och TAKK vid
samling, på/avklädning
samt måltider.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Varje avdelning delar in
barnen i mindre grupper
under dagen

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Vi diskuterar olika
PUG-strategier på
vårterminens
personalkonferenser.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Trygghetsenkät till
vårdnadshavare
för barn födda-17

Genomgång av
sammanställning

maj rektor
bitr rektor

Uppföljning:

Trygghet

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2

9



Samverkan för bästa skola

Uppföljning sker på Skolverkets mall. Huvudmannen sammanställer och skickar till Skolverket
senast 15 april 2021 och 15 oktober 2021.

Uppdrag från nämnden (Ny 2022)

Flens kommun arbetar för skolverksamheter av hög kvalitet som många barn och elever bör
få ta del av. Förvaltningen och nämnden får i uppdrag att arbeta för att fler
vårdnadshavare/elever väljer skolverksamheter inom kommunen. I uppdraget ingår även att
ta fram en långsiktig plan för detta arbete.

Enhetens konkreta (gärna SMART) mål för att uppnå ovanstående
I december 2022 har alla förskolor i område B utvecklat sina hemsidor så att de är mer
levande och besökare upplever förskolorna som attraktiva och inspirerande.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Utse och utbilda
en webbansvarig
per förskola
tillsammans med
kommunens
kommunikatör

avstämning med
rektor

februari rektor

En träff med
webbansvariga under
vårterminen och rektor
för att diskutera
hemsidornas innehåll

avstämning efter träff efter vårens träff rektor

Webbansvariga håller
hemsidorna aktiva en
gång/termin.

avstämning
terminsvis

juni
december

rektor

Uppföljning:

Fler barn till verksamheten

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2
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Enhetens ytterligare mål för verksamheten

Mål för året
I december 2022 dokumenterar alla pedagoger i Unikum Stödinsatser så att all
dokumentation kring barn i behov av särskilt stöd finns samlat på ett ställe
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Senast 1 juni 2022 har
alla pedagoger varit
inne i Unikum och läst
och skrivit något i
Anpassningar eller
Särskilt stöd.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Uppföljningsmöte 9/2
med  biträdande rektor
och Barnhälsoteamet
om vad och hur det ska
skrivas

Lathund för arbete i
Säkra anteckningar,
som arbetats fram
på mötet

februari-april Biträdande
rektor

Rektorer i förskolan ska
godkänna förslag från
ovannämnda
uppföljningsmötet

Fattat beslut på
gemensam träff för
rektorer i förskolan

februari-april Rektor

Yrkesträffar med mer
info och workshops
ihop med
Barnhälsoteamet och
ikt-ansvarig
( information- och
kommunikationsteknik)

Utvärdering Efter respektive
yrkesträff

Rektor och
Barnhälsoteam

Uppföljning:

Unikum stödinsatser

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2
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Mål för året
I december 2022 är alla barngrupper kartlagda i matematik två gånger för att kunna följa
upp barnens matematiska kunskapsutveckling under ett år samt säkerställa att
förskolorna använder relevanta arbetsmetoder.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Kartläggning med
screeningschema.

Sammanställning av
de olika
avdelningarnas
screeningar

maj
december

rektor
bitr rektor

Uppföljning:

matematik

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2

Mål för året
I december 2022 är pedagogerna på förskolorna deltagande och undervisande i den fria
leken utomhus för att kunna ta tillvara på barnens tankar, ideer och utmana barnen i
deras lärprocesser.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Med hjälp av
stödfrågor ska varje
arbetslag observera
varandra utomhus
minst två
gånger/termin.
Därefter ges
feedback vid
reflektionstillfälle.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Rektor gör
observationer på
förskolornas gårdar
minst en
gång/termin

juni
december

Varje pedagog
erbjuder material och
ställer utmanande
frågor i den fria leken

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november
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utomhus minst två
gånger/månad.

Uppföljning:

Unikum stödinsatser

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2

Mål för året
I december 2022 har alla förskoleavdelningar planerad högläsning samt uppmuntrar
högläsning i hemmet för att stärka barns språkutveckling.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Varje avdelning
genomför medveten
högläsning med
samtalsfrågor minst
tre gånger/vecka.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

förskollärare
rektor
bitr rektor

Varje avdelning
iordningställer
kapprumsbibliotek
där vårdnadshavare
kan låna med sig
böcker hem.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Samarbete med
folkbiblioteket:
- Bokprat med
bibliotekarie
- Bibliotekariebesök
på förskolan med
högläsning

samtal med
bibliotekschef
Dialog med
arbetslagen

maj
november

rektor
bitr rektor
chef för
folkbibliotek

Uppföljning:

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1
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2

Mål för året
I december 2022 ska förskolorna Brogetorp, Knekten och Mårbacka kontinuerligt ha
använt sig av olika estetiska lärprocesser för att ge barnen möjlighet att knyta samman
känslor, upplevelser, kunskaper och erfarenheter.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Minst två
gånger/månaden
utför varje avdelning
planerade aktiviteter
inom varje estetisk
lärprocess; drama,
bild och form,
rörelse, sång, musik
eller dans, digitala
verktyg och
programmering.
Pedagogerna tar
reda på hur barnen
upplever/har
upplevt aktiviteten
samt att
pedagogerna gör en
reflektion.

Enkätundersökning
(pedagoger) i april
och oktober

maj
november

Uppföljning:

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

1

Nämndens uppföljning
Förskola

Månad Verktyg och rapporter

januari
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februari

mars likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling klar 31/3
2022

april

maj kvalitetskartläggning 1
uppföljning av synligt lärande 1
närvaro

rektors rapport klar 2/7 2022

juni

juli

augusti

september

oktober kvalitetskartläggning 2
uppföljning av synligt lärande 2
närvaro
trygghetsenkät

rektors rapport klar 14/1 2023

november

december

januari
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Rektors rapport juli - förskola
Ska vara klar senast 2/7 2022

Använd följande underlag för att svara på frågorna nedan:
● verksamhetsplanen
● kvalitetskartläggning 1
● uppföljning av synligt lärande 1
● närvaro

Barn- och elevhälsa

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att skapa en samsyn hos alla
medarbetare kring arbetet med barnhälsa?

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att det finns tydliga syften och mål så
olika mötesformer upplevs ändamålsenliga?

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Synligt lärande

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med utmaningsmodellen?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att ställa utmanande frågor?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Trygghet

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att barn ska uppleva att förskolan  är
en trygg plats, fri från mobbning och kränkande särbehandling

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?
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● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att Flens kommuns värdegrund?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Fler barn till verksamheten

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att få fler barn till verksamheten?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Övrigt
Här skriver du andra iakttagelser av resultat som sticker ut på ett positivt eller negativt
sätt, var du har sett dessa resultat, vad dessa resultat beror på samt vad som behöver
göras.

Följande bilagor ska bifogas till rapporten:
● kvalitetskartläggning 1
● uppföljning av synligt lärande 1
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Rektors rapport januari - förskola
Ska vara klar senast 14/1 2023

Använd följande underlag för att svara på frågorna nedan:
● verksamhetsplanen
● kvalitetskartläggning 2
● uppföljning av synligt lärande 2
● trygghetsenkät
● närvaro

Barn- och elevhälsa

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att skapa en samsyn hos alla
medarbetare kring arbetet med barnhälsa?

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att det finns tydliga syften och mål så
olika mötesformer upplevs ändamålsenliga?

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Synligt lärande

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med utmaningsmodellen?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att ställa utmanande frågor?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Trygghet

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att barn ska uppleva att skolan  är en
trygg plats, fri från mobbning och kränkande särbehandling

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

18



● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att Flens kommuns värdegrund?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Fler barn till verksamheten

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att få fler barn till verksamheten?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Övrigt
Här skriver du andra iakttagelser av resultat som sticker ut på ett positivt eller negativt
sätt, var du har sett dessa resultat, vad dessa resultat beror på samt vad som behöver
göras.

Följande bilagor ska bifogas till rapportenr:
● kvalitetskartläggning 2
● uppföljning av synligt lärande 2
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