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Grundfakta om verksamheten 
Mogata skola är en F-6 skola som  ligger ca en mil utanför centralorten med 103 elever och ett 
fritidshem med ca 75 elever. En förskola med 26 barn är lokalintegrerad i skolans lokaler och 
vissa utrymmen samutnyttjas som matsal och idrottshall.  

Mogata skola/förskola ingår i området Stegeborg där även Sankt Anna skola/förskola samt 
Björklunda förskola ingår. Mogata skola leds av Catherine Molander förskolechef tillika rektor 
på 100%. 

Läsåret 19/20 är de 103 elever på skolan, fördelade i förskoleklass, åk 1-2, åk 3, åk 4, åk 5 och 
åk 6. En organisation som är uppdelad som åldersblandad och åldershomogen beroende på 
ämnen. Organisation kan behöva ändras från år till år, då antal elever i årskullarna kan variera 
över åren. 

Den pedagogiska personalen är fördelad enligt följande: 5,8 lärartjänst, 2,2 fritidspedagogtjänst, 
0,8 lärare i förskoleklass, 1,0 barnskötartjänst,1,5 pedagogassistent och en vaktmästartjänst på 
deltid. Skolsköterska och kurator finns på skolan en dag i veckan. Slöjdlärartjänsterna delas med 
andra skolor och musiklärare från kulturskolan undervisar i musik i alla klasser. 

Lokalerna är till största del ändamålsenliga, men slitna. Det finns 4 klassrum i skoldelen som alla 
används och få övriga lokaler. Från och med hösten 2019 v 40 har skolan tillgång till mer 
lokalyta i och med en extra paviljong. Fritidshemmet ligger i ett separat hus, där det är ca 75 
inskrivna elever. Fritidshemmet ser leken som en viktig del i elevens lärande och utveckling.  

Vår målsättning är att alla ska känna sig trygga och bli sedda. Skolan och fritidshemmet 
samverkar för att hjälpa eleverna till en positiv utveckling och vi ger dem kunskaper för livet. 
Elever och föräldrar ska känna sig delaktiga i skolans verksamhet och vi arbetar tillsammans för 
en trivsam skola med höga förväntningar.   

 
Sammanfattning av läsåret 2018/2019 
Enkäterna visar på att elever och föräldrar är nöjda och att eleverna är trygga i skolan och på 
fritidshemmet. Det resultat på skolenkäten som fortfarande skiljer sig från de övriga är frågan 
kring arbetsro där elevers och vårdnadshavares svar visar att området måste prioriteras 
kommande år. Elevernas svar på att om skolarbetet gör dem nyfikna och ger lust att lära mera 
är också en fråga som har lägre resultat och där en utbildningsinsats påbörjats för personalens 
kompetensutveckling. 

Under vårterminen har lärarna på Mogata skola påbörjat kompetensutveckling via skolverket 
inom området elevers delaktighet och inflytande på pedagogiska träffar som letts av skolans 
förstelärare. Skolan har därmed påbörjat en gemensam syn/förhållningssätt kring arbetssätt till 
lustfyllt lärande.  
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Under läsåret har skolans lärare tillsammans med kommunövergripande språkutvecklare fortsatt 
med utvecklingsarbetet som påbörjades ht 2017 för att öka elevernas läs- och skrivförmåga. På 
de kollegiala träffarna har det bl. a. förts diskussioner om skrivutveckling.  

Förskoleklass når målet 4,0 där vårdnadshavare svarat i enkäten  “jag upplever att mitt barn 
tycker det är roligt att gå till förskoleklassen. Pedagogerna har fortsatt utvecklingsarbetet kring 
likvärdighet i Söderköpings kommuns förskoleklasser och träffas kontinuerligt i nätverk för 
kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.   

Mogata skola har under året det lokala målet; “utveckla den välkomnande och utvecklande 
kulturen”. En strategi var kollegial samverkan. Fritidshemmet och förskoleklassen har lyckats 
hitta framgångsrika samverkansformer medan samverkan mellan övriga verksamheter på skolan 
kan utvecklas bättre dels genom forum för samverkan mellan flera stadier och 
ämnesövergripande samarbete.  Det innebär därmed en organisation som stödjer forum för 
samverkan med reflektion och planering mellan stadier och möjligheter att mötas i arbetslag.  

 
Prioriterade områden för kommande verksamhetsår 
 
Centralt prioriterade områden för läsåret 2019/2020  
Fritidshemmet:  

- Alla elever upplever att de lär sig saker på fritidshemmet  
Förskoleklass:  

- Alla elever ska känna nyfikenhet och lust att lära  
Grundskolan årskurs 1-6:  

- Alla elever ska uppnå en för årskursen godkänd kunskapsnivå i matematik, svenska och 
engelska  

- Alla elever ska känna arbetsro  
- Alla elever ska känna nyfikenhet och lust att lära  

 
Lokalt mål på Mogata skola för läsåret 2019/2020 är att alla elever känner trygghet.  
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Centralt prioriterade mål fritidshemmet 
Centralt prioriterade mål: 
➢ Alla elever upplever att de lär sig saker utifrån det kompletterande uppdraget på                         

fritidshemmet.  
 
Centralt prioriterade strategier/framgångsfaktorer: 
➢ Leken som pedagogiskt verktyg. 
➢ Kollegialt lärande. 
➢ Samverkan med förskoleklass och grundskola. 

 

Mål  
ALLA ELEVER UPPLEVER ATT DE LÄR SIG NYA SAKER PÅ FRITIDSHEMMET 
 
Utvärderingsmetod  Ansvarig för utvärderingen  Utvärderingsdatum 

enkät  Rektor  juni 2020 

 
 
Alla elever upplever att de lär sig nya saker på fritidshemmet.  
2019  2018  2017  2016 
3,6  3,7  3,5  3,5 

Källa: Fritidshemsenkät, “Jag får lära mig nya saker på mitt fritidshem” 
 

AKTIVITETSPLAN 

Kommunala fortbildningen 
“Främja lärande och hälsa” 

Uppföljning av aktivitet 

  Indikator/hur kommer ni se 
att aktiviteten leder till målet 

När följs aktiviteten upp 

Tematiskt arbetssätt  
naturen/insekter 
fokus: höst och vinter 

Via elevernas egen 
bilddokumentation samt mindre 
reflektionsgrupper på samling - 
elever berätta för elever 

Nov och Maj 

Erbjuda eleverna spel/ 
spelplatser för att främja positivt 
samspel och lustfyllt lärande i 
mindre grupp  

Sociogram   Höstlov och påsklov 

Kommunala fortbildningen 
“Främja lärande och hälsa” 

Att vi regelbundet följer upp de 
aktiviteter som vi gör genom 
fortbildningen 

Oktober-19, December-19 
Februari-20, April-20, Juni-20 
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Centralt prioriterade mål förskoleklass 
Centralt prioriterade mål: 
➢ Alla elever ska känna nyfikenhet och lust att lära.   

 
Centralt prioriterade strategier/framgångsfaktorer: 
➢ Leken som pedagogiskt verktyg. 
➢ Tematiskt arbetssätt. 
➢ Samverkan med fritidshem och grundskola. 

 

Mål  
ALLA ELEVER SKA KÄNNA NYFIKENHET OCH LUST ATT LÄRA  
 
Utvärderingsmetod  Ansvarig för utvärderingen  Utvärderingsdatum 

enkät föräldrar   Rektor  juni 2020 

 
 
Eleverna tycker det är roligt att gå till förskoleklass  
2019  2018  2017 
4  3,5  3,6 

Källa: Föräldraenkät, “Jag upplever att mitt barn tycker det är roligt att gå till förskoleklassen” 
 

AKTIVITETSPLAN 

Aktivitet kopplade till strategi  Uppföljning av aktivitet 

Indikator/hur kommer ni se 
att aktiviteten leder till målet 

När följs aktiviteten upp 

Lekgrupper i samverkan med 
fritidshemmet med syfte att lära 
känna fler kompisar. 

Sociogram  Höstlov och Påsklov 

Kommunala fortbildningen 
“Främja lärande och hälsa” 

Att vi regelbundet följer upp de 
aktiviteter som vi gör genom 
fortbildningen 

november 19 och juni 2020 

Språk- och matematiklekar, 
samt tematiskt arbetssätt  

kartläggningsmaterialet  
skolverket samt bornholmstest   november 19 och juni 2020 
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Centralt prioriterade mål 1-6 
Centralt prioriterade mål: 
➢ Alla elever ska uppnå en för årskursen godkänd kunskapsnivå i matematik, svenska och                         

engelska.  
➢ Alla elever ska känna nyfikenhet och lust att lära. 
➢ Alla elever ska känna arbetsro. 

 
Centralt prioriterade strategier/framgångsfaktorer: 
➢ Bemötande och delaktighet 
➢ Tidiga insatser. 
➢ Kollegialt lärande. 
➢ Systematisk samverkan och kvalitetsarbete.  
➢ Samverkan med förskoleklass och fritidshem. 

 

 

Mål  
ALLA ELEVER SKA UPPNÅ EN FÖR ÅRSKURSEN GODKÄND KUNSKAPSNIVÅ I MATEMATIK, 
SVENSKA OCH ENGELSKA 
 
Utvärderingsmetod  Ansvarig för utvärderingen  Utvärderingsdatum 

Resultatuppföljning 2019/ 2020  Rektor  Juni 2020 

 
Alla elever ska uppnå en för årskursen godkänd kunskapsnivå i svenska/SvA 
Andel med minst E  2019  2018  2017  2016  2015 

Åk 6  88%  91,7  92,6  91,2  96,1 
Källa: Procapita, Betygsstatistik 

Alla elever ska uppnå en för årskursen godkänd kunskapsnivå i engelska  
Andel med minst E  2019  2018  2017  2016  2015 
Åk 6  100%  87,6  89,7  91,8  92,1 

Källa: Procapita, Betygsstatistik 
Alla elever ska uppnå en för årskursen godkänd kunskapsnivå i matematik.  
Andel med minst E  2019  2018  2017  2016  2015 
Åk 6  100%  89,7  89,7  93,2  92,1 

Källa: Procapita, Betygsstatistik 
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AKTIVITETSPLAN 

Aktivitet kopplade till strategi  Uppföljning av aktivitet 

Indikator/hur kommer ni se 
att aktiviteten leder till målet 

När följs aktiviteten upp 

Intensivperiod läs/skriv v.40-43, 
v. 4-7 
Daglig högläsning i par 

● läslistor (Wendick) 
● fadderläsning, 

sagostund 
● i alla ämnen  
● tillhörande 

skrivuppgifter 
 
Åk 1: Vallmomodellen 

V. 36-38 individuell 
högläsningsstund åk 1-6 
(en-till-en, elev+spec- lärare) 
Intervention: läshastighetstest 
(åk 2-6), 
bokstavskännedom/språkljud 
(åk 1)   
Kartläggning  

Läsprojekt v. 45-46, v. 9-10 
 
Vallmomodellen: början av vt 2020 
 
studiedag: november 2019 / juni 
2020 

Träff  med central 
matematikutvecklare v.45.   Nuläge/avstämning  Studiedag: november 2019 /juni 

2020 

Utifrån ovan träff 
intensivmatematik planeras in 
under läsåret  

februari 2020 avstämning   Studiedag: juni 2020 

Återkommande repetera 
grunderna i engelska  Tummen upp/kartläggning  Studiedag: november 2019 / juni 

2020  
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Mål  
ALLA ELEVER SKA KÄNNA NYFIKENHET OCH LUST ATT LÄRA 
 
Utvärderingsmetod  Ansvarig för utvärderingen  Utvärderingsdatum 

Utvärdera verksamheten i samband 
med lov 
Kommungemensamma enkäten 

Rektor  juni 2020 

 
 
 
Alla elever ska känna nyfikenhet och lust att lära  
2019  2018  2017  2016  2015 
2,9  2,8  2,9  2,8  2,9 

 

AKTIVITETSPLAN 

Aktivitet kopplade till strategi  Uppföljning av aktivitet 

Indikator/hur kommer ni se 
att aktiviteten leder till målet 

När följs aktiviteten upp 

Kommunala fortbildningen 
“Främja lärande och hälsa” 

Att vi regelbundet följer upp de 
aktiviteter som vi gör genom 
fortbildningen 

studiedagar: Oktober-19, 
December-19 
Februari-20, April-20, Juni-20 
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Mål  
ALLA ELEVER SKA KÄNNA ARBETSRO 
 
Utvärderingsmetod  Ansvarig för utvärderingen  Utvärderingsdatum 

kommunens Elevenkät   Rektor  juni 2020 

 

Elevenkät   VT 2020  VT 2019  VT 2018 
Mål  Resultat   Resultat  

Det är arbetsro på 
lektionerna   4  2,8  2,8 

 
 
 

AKTIVITETSPLAN 

Aktivitet kopplade till strategi  Uppföljning av aktivitet 

Indikator/hur kommer ni se 
att aktiviteten leder till målet 

När följs aktiviteten upp 

rektor, klasslärare och elever 
samtalar om arbetsro och 
formulerar ordningsregler, går 
igenom konsekvenstrappan vid 
uppstart samt kontinuerlig 
uppföljning i klass  

utvärdering i klasserna   november 2019 maj 2020 

elevråd - arbetsro stående punkt 
på dagordningen  klassråd   följer upp varje elevråd 1 ggr per 

månad  
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Lokalt prioriterat mål  
 

Mål  
Att alla elever känner trygghet 

Utvärderingsmetod  Ansvarig för utvärderingen  Utvärderingsdatum 

Kommunens enkät  Rektor  juni 2020  

 

Elevenkät   VT 2020  VT 2019  VT 2018 
Mål  Resultat   Resultat  

Jag trivs på skolan 
(elevenkät)  4  3,3  3,6 

 

AKTIVITETSPLAN 

Aktivitet kopplade till strategi  Uppföljning av aktivitet 

Indikator/hur kommer ni se 
att aktiviteten leder till målet 

När följs aktiviteten upp 

Information till elever och 
vårdnadshavare om grovt 
språkbruk, kränkningar och 
konsekvenstrappan. 

Att antalet kränkningar minskar 
samt ökat resultat på enkäten 
kring trygghet. 

systematiskt årshjul uppföljning 
förebyggande arbete kring 
kränkningar och grovt språkbruk  

Arbeta intensivt kring 
bemötande och språkbruk 
Hur är vi mot varandra? 
Eleverna gör egna observationer 
vid skolstart, före höstlov, jullov 
och påsklov. 
Undervisningssituationer, raster, 
samtal och aktiviteter kring 
trygghet och språkbruk 

Språkbruksbarometer i egna 
klassen och i rastsituationer  
 
Antalet kränkningar minskar 
samt ökat resultat på enkäten 
kring trygghet 

Utvärdera i personalgruppen i 
samband med elevernas 
observationer.  
 
Uppföljning konferenstid  

utveckla trygghetsarbetet  
samt tydliggöra arbetet genom 
en plan och årshjul  

antalet kränkningar minskar 
sociogram v 42-44  
elevenkät maj 2020 

studiedagar november 2019 samt 
februari, juni 2020 

kompetensutveckling grovt 
språkbruk, personal från 
fritidshem och skola(september) 

Antalet kränkningar minskar 
samt ökat resultat på enkäten 
kring trygghet. 

uppföljning konferenstid  

 

 


