
KVALITETSDAG
NACKA KOMMUN 170203

Värdegrund på riktigt på Lännersta!



Läget för skolan vid min start

Nöjdhet 57%

Rekommendation 48%

Trivsel 67%



Systematiskt 
kvalitetsarbete

 Elevhälsan Ämnesmöten varje vecka

uppföljning utvärdering 
genomförande

heldagslärande

 PBS



Utmaning för skolan..



Föreslagna lösningar...  





Elevhälsan 
● komplett Elevhälsa (alla kompetenser behövs)

● Öppet EHT med drop-in varje måndag (anmälan via Google) 

● En från EHT deltar i Trygghetsgruppen -som består av alla delar i verks.

● handledning av resurser som arbetar med elever med svårigheter

● varje person på verksamheten är viktig för helheten

● Stor satsning på ett genomgripande värdegrundsarbete -PBS



PBS,  POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT

● läsår 14/15 regelbunden utbildning i PBS av vår skolpsykolog
● läsår 15/16 första året aktivt i verksamheten efter utbildningsåret
● POSITIVT BETEENDE STÖD
● Positivt- fokuserar på uppmuntran av det vi vill att eleverna ska göra
● Beteende- fokuserar på tydligt beskrivna förväntade beteenden
● Stöd- fokuserar på att lära eleverna göra rätt och ge dem det stöd de 

behöver
 



så vad har detta arbete lett till…?
elever beskriver ex :

- “vi märks när vi gör rätt istället nu”
- “jag känner mig trygg med alla vuxna på skolan- de verkar liksom känna mig”
- “det är roligt när vi firar hela skolan när vi gjort bra saker”
- “det är lugnt i skolan och alla är schyssta med varandra”

pedagoger beskriver ex:
- “jag mår bättre själv av att fokusera på det positiva istället”
- “vi har fått ett gemensamt språk för vår värdegrund- det blir tydligt”
- “istället för att tänka på varför “hen” är så bråkig tänker vi tillsammans på lösningar 

för hur vi kan förbereda på bästa sätt för att “hen” ska lyckas
- “större arbetsro när vi har samma förväntningar som alla står för”
- “i början var jag mycket skeptisk men nu märker jag att det är skillnad och det var 

värt det.”
rektor beskriver:

- jag kan med trygghet säga att varje elev möts av en positiv elev-/barnsyn
- pedagogerna mår bättre
- värdegrunden genomsyrar hela verksamheten inte bara i ett dokument längre



dagsläget i skolan

Nöjdhet 73%

Rekommendation 83%

Trivsel 94%







“kunskap bärs på en bro av relation”


