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Kort om skolan 

 

Grundskola 

Antal elever 426 

Årskurser F-6 

Regi (ev fristående huvudman) Nacka 
Kommun 

Ev profil/inriktning Nej men lite 
entreprenöriell/
musik 

Antal lärare 
varav antal legitimerade 

33 

Antal pedagoger på fritidshemmet 
varav antal med högskoleutbildning mot fritidshem 

5+2 

 

Observatörernas bild 

Hur observationen genomfördes 

Vi var två observatörer som besökte Orminge skola under 5 dagar under perioden den  

5.2 - 13.2 2018. De andra observatörerna besökte skolan varsin dag. Vi besökte flertalet 

klasser/grupper i skola/fritidshem.  

Vi intervjuade ledningsgruppen bestående av rektor och två biträdande rektorer. Vi 

intervjuade också elevhälsoteamet (EHT) bestående av två specialpedagoger, en 

skolsköterska och skolpsykolog. Vi intervjuade 9 lärare inklusive två specialpedagoger och 

en speciallärare, två SVA- lärare och trygghetssamordnare individuellt (valda av 

observatörerna) och IT ansvarig, två förstelärare tillsammans och tre  fritidspedagoger (valda 

av observatörerna) och samt  delar av elevrådet bestående av sex elever.  Vi deltog i ett 

fritidsmöte, lärarmöte och specialpedagogiska lyftet. Vi samtalade spontant med flera elever 

och personal.  
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Sammanfattning  

Vi ser en skola där eleverna tränas i demokratiska processer genom klassråd och elevråd. 

SVA undervisningen fungerar bra och specialpedagogerna arbetar hårt för att implementera 

anpassningar.  Det finns en stor variation i undervisningens kvalitet, alltifrån mycket god 

kvalitet hos enskilda lärare/mindre grupper av lärare till stora brister i undervisningen. Det 

finns en vilja och goda försök till att utveckla verksamheten på många olika håll. 

Skolan har stora utmaningar i att skapa en god värdegrund för alla i verksamheten, 

organisera för betyg och bedömning samt utveckla anpassningar, där ledning och personal 

behöver utveckla tillit och förtroende för att kunna skapa en trygg och bra skola. 

Skolans styrkor är framförallt det entreprenöriella lärandet i slöjden och fritidshemmets 

verksamhet.  Skolan har en trevlig lärmiljö både inomhus och ute, där det finns goda 

förutsättningar för lärande.  

 

Resultat per målområde 
 

Normer och värden:  

Vi saknar ett gemensamt synsätt och förankrat värdegrundsarbete i nuläget, både bland 

personal och elever. Skolan har en trygghetssamordnare som hanterar de akuta 

situationerna som dyker upp i det dagliga arbetet. Skolan har påbörjat ett arbete tillsammans 

med Värdeskaparna för att personalen ska få en samsyn på värdegrundsarbete. Det finns 

även ett påbörjat arbete där elever på mellanstadiet ska engageras och har utbildats för att 

skapa aktiviteter på rasterna. En kartläggning av tryggheten på skolan skedde i höstas, där 

trygghets-samordnaren och rektor träffade alla elever i grupper om fem elever i en 

diskussion kring åtgärdstrappa och kompisregler. 

 
Orminge skola har ordnings- och trivselregler. Vi ser dock inte att reglerna efterlevs, varken 
av elever eller lärare, eller att de följs upp kontinuerligt.  
Vi ser många elever som bryter mot reglerna utan att någon vuxen reagerar.  Vi ser många 
lektioner där elever springer ut och in som de vill. Vi hör dagligen ett ovårdat språk och ser 
dålig attityd hos eleverna, till andra elever, vuxna och till skolan. 
Det har införts ett mobilförbud som har  implementerats och skolan är helt klotterfri med fina 
elevalster uppsatta på väggarna.  
 
 

Utveckling och lärande/Kunskaper:   

Det finns en stor variation i kvalitet på undervisningen som spänner från stora brister till 
mycket god kvalitet hos enskilda lärare/mindre grupper av lärare. 
I alla årskurser ser vi goda exempel på att eleverna förstår vad de ska göra under 
lektionerna. Däremot kopplas inte “görandet” till läroplanens mål i de flesta klasserna. Skolan 
har en trevlig lärmiljö både inomhus och ute. Det finns goda förutsättningar för lärande. 
Specialpedagogerna har arbetat mycket för att implementera arbetet med  anpassningar i 
alla klasser,men förankring av  hjälpmedel och metoder i undervisningen saknas. Vi ser 



 

 (2018-02-20)      Datum rapport        VÅGA VISA 

5 

alltför få lärare som visar engagemang och positiva förväntningar på sina elever genom att 
stötta och utmana.  
Vi saknar till stor del anpassningar i klassrummen. Några använder det bildstöd och 
timetimers som alla fått tillgång till. Lärare berättar att man kan få lyssna istället för att läsa, 
vilket vi inte ser i verksamheten. En frustration över att deras kompetens inte tas till vara 
finns hos specialpedagogerna, som arbetat hårt med att sprida material och erbjuda 
checklistor på extra anpassningar, samt sin egen hjälp med konsultation. 
Vi ser få exempel på utmanande undervisning, inte heller att man utnyttjar de digitala verktyg 
som finns till hands på bästa sätt. 
Det finns förankrade strategier och metoder för arbetet med elever med ett annat 
modersmål. 
Årskurserna är uppdelade i olika korridorer och varje klass upp till årskurs 5 har sitt eget 
klassrum där lärarna förflyttar sig mellan rummen. Utmaningen är att få till en god ordning 
och arbetsro för att skapa möjligheter till god inlärning för alla elever. 

 
Ansvar och inflytande för elever/Barns inflytande:   

Arbete med elevledda utvecklingssamtal pågår på skolan där eleverna förbereder och gör en 

presentation av sina styrkor och mål. Vi ser ett fåtal exempel där elever tränas att ta ansvar 

och har inflytande över sitt eget lärande och arbetsmiljö i vardagen. Både elever och lärare 

berättar att eleverna inte deltar i planeringen av undervisningen och arbetssätten. Barnen 

ges möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta enligt demokratiska principer genom 

klassråd och elevråd.  

 

Bedömning och betyg:  

Skolan har en lärplattform där det finns möjlighet till formativ återkoppling via matriser 

däremot ser vi inte exempel på formativ bedömning av varken lärare eller elever i den 

pågående undervisningen. 

I intervjuer av elever framkommer att de är osäkra på vad som bedöms och vad som krävs 

för olika betyg. Vi har inte tagit del av några LPP från de teoretiska lärarna däremot visar 

slöjdlärarna mycket goda exempel på både bedömning och dokumentation. 

Flera lärare uttrycker att bedömning/formativ bedömning är ett utvecklingsområde som 

skolan kan bli bättre på.  

 

Fritidshemmet: 

I olika “skepp” (årskursens del av skolan med korridor och salar) bedrivs fritidsverksamhet 

utifrån årskurs. Utemiljön är tillgänglig.  Valbara och lärarledda aktiviteter erbjuds. 

Personalen är till stor del behörig. Förskoleklassen och den särskilda undervisningsgruppen 

har egen fritidsverksamhet. Åk 3 har kommit igång med aktiviteter, trots att alla är nya för 

den avdelningen. 

Fritidsklubbens verksamhet för åk 4 och 5 ger eleverna möjlighet att prova olika kreativa 

arbetssätt. De kan själva göra i ordning sitt mellanmål i en lugn miljö, där den enda regeln är 

att man ska vara trevlig. Där finns drivande, ansvarstagande och engagerade pedagoger. 
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Styrning och ledning:  

Rektor gör goda försök till att förstärka verksamheten men det stannar vid punktinsatser. Det 

skiljer sig åt mellan ledningsgruppens och medarbetarnas uppfattning om styrning och 

ledning.  De medarbetare som arbetar nära ledningen i olika grupper eller sammanhang är 

mer nöjda än övriga.  

Ledningen har en stor utmaning i att systematisera skolans utvecklingsarbete och förankra 

det hos all personal. Personalen är oroade över sin arbetsmiljö och känner inte tillit till 

ledningens sätt att hantera det. 

Pedagogerna har ett kortsiktigt arbete med att klara det dagliga arbetet vilket gör att de 

upplever att det inte finns tid till att bygga rutiner för samverkan och kunskapsutbyte 

pedagoger emellan. 

 

 

Bedömning i skala1 

Område Bedömning enl skala 

Normer och värden 1,7 

Utveckling och lärande/Kunskaper 2,5 

Ansvar och inflytande för elever/Barns 
inflytande 

2,5  

Bedömning och betyg 1,5 

Fritidshem 3 

Styrning och ledning 2 

 

 

 

                                                
1 1.0   Stora brister i kvalitet 

   Verksamheten har stora utvecklingsbehov 

   2.0   Mindre god kvalitet 

   Verksamheten bedöms sammantaget ha mindre god kvalitet och har flera utvecklingsområden 

  3.0     God kvalitet 

   Verksamheten har i huvudsak god kvalitet med vissa utvecklingsområden. 

  4.0     Mycket god kvalitet 

   Verksamheten uppvisar goda lösningar och förhållanden som visar att den kommit långt i sin strävan att nå 

   målen. 
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Starka sidor 
 

Demokratiska arbetssätt (Ansvar och inflytande för elever) 

Beskrivning: 
Vi ser att skolan har klassråd och ett fungerande elevråd bestående av elever från varje 

klass. Det finns fasta punkter som tas upp både på klassråd och elevråd och det förs 

protokoll. Elever berättar om flera exempel där punkter de tagit upp på elevrådet sedan har 

genomförts. Skolan arbetar med elevstyrda utvecklingssamtal. Däremot ser vi få exempel 

där elever tränas att ta ansvar, får vara delaktig i planering av undervisningen och har 

inflytande över sitt eget lärande och arbetsmiljön i vardagen. 

Bedömning:  

Vi bedömer att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta enligt demokratiska 

principer i form av klassråd och elevråd. Däremot behöver de utveckla elevinflytandet i 

undervisningen. 

 

 

Entreprenöriellt lärande i slöjden (Kunskaper, bedömning och betyg) 

Beskrivning 

På Orminge skolas hemsida beskrivs det entreprenöriella lärandet som en integrerad del i 

undervisningen. Det är framförallt musiken som lyfts fram där, men det ser vi inget av under 

veckan vi är där, däremot ser vi det entreprenöriella lärandet i slöjden. I slöjden arbetar två 

förstelärare vars undervisning håller mycket god kvalitet. Här ser vi ett utmanande 

välstrukturerat arbete tydligt kopplat till läroplanen. Här används digitala verktyg och 

inspirerande material och lärarna fångar alla elevers intresse. I slöjdsalarna finns mobiler 

upphängda med begrepp som underlättar när eleverna ska skriva om sin arbetsprocess. Det 

finns även bildstöd med bild och text till verktyg och redskap. Vi ser dokumentation där du 

kan följa elevers progression år för år.  

 

Bedömning 

Vi bedömer att eleverna stimuleras och utmanas i sin kreativa kunskapsutveckling samtidigt 

som de ges möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikationsförmåga. Lärarnas förmåga 

att skapa en mycket välstrukturerad undervisning som är kopplad till läroplanen leder till 

goda elevresultat i slöjdämnet 

 

Lärandet i fritidshemmet är i högre grad situationsstyrt, upplevelsebaserat och 

grupporienterat (Fritidshemmet) 

 

Beskrivning: Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter som till viss del planeras med 

utgångspunkt i elevernas olika intressen och önskemål. Tre årskursvisa avdelningar finns, 

samt en liten grupp i åk 2. Den särskilda undervisningsgruppen och förskoleklassen har sin 

egen fritidsverksamhet. Aktiviteter på fritidsklubben varieras utifrån elevernas intresse. 

Idrottshall och fotbollsplan finns tillgängliga, tillsammans med en i övrigt varierad ute- och 
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innemiljö. Vi ser att elever kan delta i olika  valbara aktiviteter, där vissa återkommer på 

givna veckodagar. Personalen är till stor del behörig för undervisning i fritidshem. Information 

kring aktiviteter finns uppsatt i varje skepp och entréhall, tillsammans med läroplanens mål 

för verksamheten. 

  

Bedömning: Fritidsverksamheten är till stor del strukturerad och varierad och innehåller lek, 

rörelse, vila och skapande. Vi bedömer att fritidshemmet kan, genom ytterligare samarbete 

och samplanering, fortsätta sin kvalitetshöjning, med god effekt för hela skolans värdegrund 

och elevernas inflytande. 

 

Utvecklingsområden 

 

Det systematiska värdegrundsarbetet (Normer och värden) 
Beskrivning: Skolan har påbörjat ett värdegrundsarbete och dokument finns, men det syns 

ännu inte i verksamheten. I nuläget så konstaterar vi att det verkar ha skett en 

normförskjutning på vad som är acceptabelt att säga och göra bland  både elever och 

personal. Vi ser många elever som bryter mot reglerna utan att någon vuxen reagerar och vi 

ser flera exempel på maktlekar. I korridorer och klassrum finns ett språkbruk och nonchalant 

förhållningssätt hos eleverna, vilket inte uppmärksammas. På flera av lektionerna vi besöker 

så ser vi elever som springer ut och in som de vill och det är ett respektlöst förhållande till 

andra elever, läraren och sitt eget lärande.  

 

 

Bedömning: Verksamheten har stora utvecklingsbehov för att implementera 

värdegrundsarbetet och skapa en god lärmiljö för alla. Skolan hanterar akuta situationer men 

behöver utveckla ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

Bemötande och respekt behöver genomsyra verksamheten på ett tydligare sätt. 

 

Undervisning och anpassningar stödjer inte alltid elevernas 

utveckling och lärande(Kunskaper) 
 

 

Beskrivning: På de flesta lektioner vi besöker saknas arbetsro och fokus på skolarbetet. 

Kvaliteten på undervisningen varierar mellan olika lärare och ämnen. Vi ser att alla lärare 

skriver vad som ska göras på lektionen på tavlan, men det är inte kopplat till kunskaper och 

läroplan. Vi saknar varierade arbetsformer och ämnesövergripande inslag.  

 

Bedömning:  Avräknandet av fokus på lärande och arbetsro gör att vi bedömer att 

inlärnings-möjligheterna för eleverna är mindre goda. Det kollegiala samarbetet och lärandet 

med tydlig koppling till läroplanens mål kan utvecklas och bli mer likvärdigt. 
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Eleverna ges inte tillräcklig möjlighet att utveckla sin digitala 

kompetens (Kunskaper) 

 
Beskrivning: Vid vårt besök ser vi endast datorerna användas som skrivmaskiner, vi ser inte 

andra exempel på  hur digitala verktyg används i undervisningen. Skolan har förutsättningar 

då redskapen finns och alla elever har tillgång till antingen dator eller IPAD och i flera 

årskurser finns tillgång till både och. Användandet av digitala verktyg i undervisningen 

behöver utvecklas och intensifieras.  När vi frågar lärarna om användningen av digitala 

verktyg säger flera att de känner sig osäkra på hur de ska kunna dra nytta av IKT i sin 

undervisning. Eleverna berättar att de brukar använda datorer när ska skriva berättelser men 

inte annars och efterfrågar arbete med till exempel programmering. 

Bedömning: Digitala verktyg används i liten utsträckning och då oftast för ordbehandling. 

Eleverna ges begränsad möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och digitala verktyg 

används inte vid inlärning.   

 

Att arbeta mer målstyrt och med fokus på lärande och skolans 

uppdrag (Styrning och ledning) 

 
Beskrivning:  

Ledningen på skolan arbetar medvetet på många sätt med att säkra trygghet och utveckla 

lärandet. Detta är dock inte synligt för hela personalen. Vi hör att tillit till ledningen saknas 

hos delar av personalen. Många insatser görs, men närvaro och deltagande i processerna av 

rektor efterfrågas. Personalens deltagande och insyn i det systematiska kvalitetsarbetet 

behöver öka. En samsyn kring lektioner och raster saknas bland medarbetarna, som också 

behöver en tydlig organisation för bedömnings- och betygs-arbetet.  Vi ser ett behov av att 

skolledningen håller fast vid en idé och följer upp startade projekt, tills de är 

implementerade/förankrade i verksamheten. Dokumentationen av lärande och resultat är 

inget som är självklart för alla pedagoger, vilket gör att verksamheten och elevernas lärande 

inte kan följas upp och utvärderas i tillräcklig omfattning. 

 

Bedömning: 

Vi bedömer att ledningen har kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet och bristande 

värdegrund. Utmaningar för rektors pedagogiska ledarskap är att utöka sin kommunikation 

och närvaro, tydliggöra delegation och uppföljning, öka delaktighet i  det systematiska 

kvalitetsarbetet , förbättra dokumentationen och därigenom säkra elevernas lärande och 

trygghet. 
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Skolans arbete för att säkra likvärdig, allsidig och rättssäker 

bedömning (Betyg och bedömning) 

 
Beskrivning: Skolans lärplattform som både föräldrar och elever har tillgång till möjliggör 

bland annat god formativ återkoppling via matriser.  Vi ser eller hör inte att lärare ger 

återkoppling  till eleverna vad de behöver utveckla för att nå längre i sin kunskapsutveckling.  

Vi får inte ta del av några arbetsuppgifter med specificerade kunskapskrav i de teoretiska 

ämnena. Vi hör att det finns en diskrepans mellan betyg och nationella prov. De elever vi 

intervjuar berättar att de är osäkra på vad som bedöms och vad som krävs för olika betyg. I 

samtal med lärare och elever, samt under våra klassrumsbesök ser vi hur rutinerna för 

bedömning skiljer sig åt mellan olika lärare. Flera lärare uttrycker i samtal och intervjuer att 

bedömning/formativ bedömning är ett utvecklingsområde som skolan kan bli bättre på.  

 

Bedömning:   

Skolans arbete för att säkra likvärdig,allsidig och rättssäker bedömning har stora  

utvecklingsbehov. 

 

En tidigare observation genomfördes 2012. 
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Kommentar från förskolans/skolans ledning till 

observationsrapporten 

 

Förskolans/skolans arbete med observationsrapporten 

 

Skolledningen har analyserat rapporten under ledningsmöten och tillsammans med 

Värdeskaparna som sedan i januari arbetar med hela skolpersonalen. Rapporten har 

gåtts igenom med all skolpersonal under ett APT där även Värdeskaparna deltog. 

 

Elever och föräldrar har inte involverats. 

Kommentar till observationens resultat 

 

Skolledningen känner igen observationerna. Ett flertal ur lärarkollegiet uttryckte under 

APT att de inte kände igen sig. 

Vi har inget ytterligare att tillägga utan har sagt det som behövde sägas under 

genomgången med Våga visa.  

 

På skolenheten pågår nu ett stort förändringsarbete. 

 

Förbättringsområden i observationsrapporten 

 
Förbättringsområden: Värdegrundsarbete, trygghet och studiero. Ett arbete med enhetens 
värdegrund pågår under ledning av värdeskaparna. Bifogar bilaga 1. 
 
Systematiskt arbete med extraanpassningar: Arbetet är på gång. lärarna har tagit del av 
specialpedagogik för lärande. Arbete fortsätter även detta läsår.  
 
Rektor blir bättre på att kommunicera sin vision. Arbetet är på gång. Bilaga 8 
 

 

 
Plats och datum 
Orminge skola 2018 08 14 
 
Rektors/förskolechefs namn och titel 
Merit Kempe rektor tillika förskolechef 
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VÅGA VISA 

VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Nacka, 

Sollentuna, och Upplands Väsby. 

Syftet med VÅGA VISA är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola. Utvärderingen av  

verksamheten görs på uppdrag av de politiska nämnderna i respektive kommun. 

Observationer av förskolor och skolor genomförs av erfarna pedagoger och skolledare med 

pedagogisk högskoleutbildning. Observationerna utgår från läroplanerna och ett barn- och 

elevperspektiv. 

 

Observatörerna skriver en rapport där de bedömer skolans arbete och resultat inom 

målområden, baserat på: 

● Observationer i verksamheten 

● Intervjuer med elever, personal och skolledning samt samtal med barn 

● Skolans egna dokument, relevanta för observationens genomförande 

 

Mer information finns på VÅGA VISA:s hemsida på http://www.danderyd.se/vagavisa  
 

(2017-08-24) 

 

 

http://www.danderyd.se/vagavisa

