
1  KVALITETSANALYS 2018

UTDRAG UR 
KVALITETSANALYS
för förskola och skola i Nacka 2018



2  KVALITETSANALYS 2018 KVALITETSANALYS 2018  3

KVALITETSANALYS 2018
– utvärdering skapar utveckling!

I din hand håller du en kort sammanfattning av Kvalitets-
analysen 2018. Kvalitetsanalysen är utbildningsenhetens 
samlade bedömning av kvaliteten i Nackas kommunala 
och fristående förskolor, skolor och pedagogisk omsorg 
och baseras på 2018 års uppföljning och utvärdering. 

Nu när 2018 har summerats är vi stolta och glada att 
återigen kunna konstatera att förskolor och skolor i 
Nacka överlag håller mycket hög kvalitet när det gäller 
måluppfyllelse och positiv resultatutveckling för eleverna. 

Barn och elever i Nacka får goda möjligheter att 
utveckla olika kompetenser i trygga verksamheter och 
när  föräldrar, elever, pedagoger från andra kommuner 
och Nackas chefer ger sin bild är omdömena positiva i 
många viktiga avseenden

De samtal som utbildningsenheten haft med chefer 
visar på en pedagogisk verksamhet med goda strukturer, 
aktivt kvalitetsarbete och höga ambitioner att  stimulera 
och utmana alla barn och elever till utveckling. För oss 
i Nacka är utmaningen att inte stanna upp utan att 
ständigt driva på för att bibehålla och vidareutveckla den 
redan höga kvaliteten för våra barn och elever. 

Nacka har ett mångårigt 
kvalitets system och en kultur 
med höga förväntningar. 
Det bidrar sannolikt till att 
driva på för en hög och jämn 
utbildnings kvalitet för alla barn 
och elever som går i en för-
skola eller skola i Nacka. Det 
bidrar också till en konstruktiv, 
målfokuserad samverkan som är viktig för att aktörer 
med höga ambitioner ska vilja driva verksamhet i Nacka. 
Den enkät som utbildningsenheten genomfört visar att 
huvudmän som bedriver förskola eller skola i Nacka i 
mycket hög grad är nöjda med att verka i Nacka.

Nu har vi analyserat och avslutat 2018 och det nya 
verksamhetsåret är i full gång. 2019 kan bli ett år med 
ännu högre kvalitet och måluppfyllelse, eller hur? Vi gör 
det tillsammans! 

Susanne Nord
Utbildningsdirektör
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Alla barn och elever utvecklas maximalt.

Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet  
och lust att lära.

Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög 
kvalitet.

Alla förskolor och skolor är goda miljöer för  
utveckling och lärande.

BÄSTA UTVECKLING  
FÖR ALLA

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER  
I HELA NACKA

Nackas förskolor och skolor ska vara  
i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner.

Alla elever klarar skolan inom avsedd tid.

Föräldrar och elever har stora valmöjligheter 
vid val av förskola och skola.

Det är attraktivt att driva förskola och skola  
i Nacka.

Anordnare som ligger i framkant när det gäller 
kvalitetsutveckling vill verka här.

STARK OCH BALANSERAD 
TILLVÄXT

MAXIMALT VÄRDE FÖR 
SKATTE PENGARNA

NACKAS ÖVERGRIPANDE MÅL OCH  
UTBILDNINGSNÄMNDENS FOKUSOMRÅDEN

Förskola  
och pedagogisk  
omsorg 28%

Förskoleklass 3%

Grundskola,  
grundsärskola 46%

Gymnasieskola, 
gymnasiesärskola
14%

Fritidshem 8%

Utbildningsnämnd, Myndighets- och 
huvudmannauppgifter, Forskning och 
Utveckling, Öppen förskola 1%

Förskoleklass och grundskola ................................. 6

Fritidshem.................................................................... 8

Särskolan ...................................................................... 9

Gymnasieskola..........................................................11

Bättre och bättre år för år ....................................12

UTBILDNINGSNÄMNDENS KOSTNADER 2018UTBILDNINGSNÄMNDENS 
BUDGET FÖR 2018 VAR  
2,8 MILJARDER KRONOR 
VILKET MOTSVARAR 53% AV  
NACKA KOMMUNS TOTALA 
BUDGET.
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Föräldrar anser i hög grad att förskolan och pedagogisk 
omsorg är trygg och stimulerande för deras barn och att 
barnen har inflytande. Allra mest nöjda är föräldrarna 
med barn i pedagogisk omsorg. 

De observationer som pedagoger från andra 
kommuner  genomför inom VÅGA VISA-sam arbetet, 
utbildningsenhetens tillsyn och insyn samt förskole-

ÖPPEN FÖRSKOLA 
I takt med att Nacka växer behövs fler öppna förskolor 
och 2018 startades ytterligare en i Forum-området. 
Nacka har nu fem öppna förskolor: Två på Sicklaön, en i 
Boo, en i Fisksätra och en i Älta. 

95 procent av föräldrarna tycker att verksam-
heten är stimulerande för deras barn.

I VÅGA VISA-observationerna bedöms tre av fyra 
förskolor ha god eller mycket god kvalitet.

Det finns möjlighet att få plats på förskola i alla 
Nackas kommundelar.

En särskild studie visar att flertalet förskolor 
arbetar med att utveckla hur de ska stödja barns 
digitala kompetens.

Flera förskolechefer menar att de behöver 
utveckla metoder i arbetet med barn med annat 
modersmål.  

100 förskolor (39 kommunala,  
61 fristående)

6 100 barn

40 pedagogisk omsorg
(fristående)

300 barn

chefernas egna bedömningar av verksamheten visar 
alla att den pedagogiska verksamheten i förskolan håller 
mycket god kvalitet. 

Tillgången till utbildad personal är liksom tidigare en 
utmaning för många förskolor. Antalet förskolor som 
inte når upp till målet om minst 20 procent förskollärare 
har dock minskat från 16 till 10.

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG

De öppna förskolorna är välbesökta: I genomsnitt 
besökte 600 barn per månad verksamheterna under 
hösten 2018.

5 öppna förskolor (2 kommunala, 
3 fristående)
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Nackas nior har sju år i rad tillhört de tio bästa 
kommunerna i landet.

Rektorerna bedömer kvaliteten som särskilt 
hög i förskoleklass. 

I skolvalet fick nio av tio elever plats på den 
skola de valt i första hand.

Elevresultaten i grundskolan fortsätter att vara mycket 
goda och Nackas nior tillhör de bästa i landet både vad 
gäller genomsnittlig betygsnivå och andel elever som 
får godkänt i alla ämnen när slutar årskurs 9. Elevernas 
 resultat utvecklas positivt under grundskoletiden,  
förutom i matematik som avviker från mönstret för 
andra ämnen.

Elevenkäten visar att eleverna i hög grad känner sig 
trygga  och är nöjda med sin skola och sina lärare.  

36 skolor (20 kommunala,  
16 fristående)

15 700 elever

Bara 65 procent av eleverna tycker att det 
roligt att lära sig saker och att skolarbetet gör 
dem nyfikna att lära mer.

Flera rektorer menar att de behöver  utveckla 
strategier i arbetet med elever med annat 
modersmål.

Men de är mindre nöjda när det gäller stimulans och 
inflytande, särskilt i de högre årskurserna. Studier 
under året visar att elevhälsoarbetet och insatser för 
elever med omfattande behov av särskilt stöd i huvud-
sak fungerar väl.

Skolor som idag har få förstahandssökande behöver 
bli mer attraktiva och locka fler elever för att skolvals-
systemet ska fortsätta att fungera väl framöver.

FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA
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SÄRSKOLA
Utbildningsenhetens analys av föräldrars och rektorernas 
bedömningar är att särskolans verksamhet fungerar väl. 

Tillgången till personal med specialkunskap är dock ett 
kritiskt område för att bibehålla och vidareutveckla 
kvaliteten.

Föräldrar upplever att deras barn trivs och är 
trygga och att personalen är kompetent.

Gymnasiesärskola:
3 kommunala skolor

19 elever

Grundsärskola:
4 kommunala skolor

87 elever

Rektorer vill utveckla fritidsverksamheten och 
informationen till föräldrar.

Utbildningsenheten bedömer att fritidshemmen i hög 
utsträckning har en god kvalitet. 

En utmaning för skolorna framöver är att kunna möta 
det nya legitimationskravet för personalen då det råder 
stor brist på personal med adekvat utbildning.

Fler än nio av tio elever i årskurs 3 är nöjda med 
sitt fritidshem. Åtta av tio föräldrar är nöjda.

Flertalet observationer av pedagoger från andra 
kommuner visar på god kvalitet

Nästan alla rektorer bedömer att fritids hemmet 
håller god eller mycket god kvalitet, särskilt när 
det gäller lek, rörelse och  utforskande arbetssätt.

22 procent av personalen har pedagogisk 
 högskoleexamen, vilket är mindre än tidigare.

33 fritidshem (21 kommunala, 
12 fristående)

5 700 elever

FRITIDSHEM
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GYMNASIESKOLA
Eleverna i gymnasieskolan har mycket goda resultat 
både när det gäller genomsnittlig betygsnivå och andelen 
elever som når gymnasieexamen inom tre år. 

Eleverna känner sig i hög grad trygga, men alltför många 
tycker att undervisningen inte motiverar dem att lära 
mer eller att de kan påverka arbetssättet. 

Andelen lärare med lärarlegitimation är hög på de  
flesta skolor, men tillgången till legitimerade lärare är 
problematisk i en del ämnen och kurser.

95 procent av eleverna som gick ut gymnasiet tog 
gymnasieexamen.

Undervisningen är tydligt strukturerad och 
kopplad till läroplanen och digitala verktyg främjar 
kunskapsutveckling, enligt rektorerna.

Bara 41 procent av eleverna tycker att under-
visningen motiverar till att lära sig mer. Andelen 
elever som kan rekommendera sin skola är låg på 
flera skolor.

Bara två av tre elever fick sitt förstahandsval av 
program och skola.

10 gymnasieskolor (3 kommunala 
och 7 fristående)

5 000 elever på gymnasieskolorna i Nacka
3 900 gymnasieelever folkbokförda i Nacka
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BÄTTRE OCH BÄTTRE ÅR FÖR ÅR!  
HUR ÅSTADKOMMER VI DET?
Kvaliteten är hög inom Nackas förskolor och skolor! Det är den 
samlade bilden när vi summerar elevers och föräldrars enkätsvar, 
VÅGA VISA-observationer och utbildningsenhetens analys.

Men självklart finns det utvecklingsområden och utmaningar.    
En av utmaningarna är just den höga nivån i Nacka. Hur behåller vi 
den höga kvalitetsnivån samtidigt som vi tillsammans arbetar med 
att utveckla, förbättra och förfina?

Det dagliga kvalitetsarbetet sker varje dag ute på förskolor och 
skolor. Utbildningsnämndens uppgift är att bidra till utveckling 
av detta kvalitetsarbete. Vi på utbildningsenheten tycker att det 
är viktigt att ständigt söka efter nya sätt att belysa och analysera 
 kvalitet och här behöver vi din hjälp: 

• Hur tycker du att utbildningsnämnden och utbildningsenheten 
kan stödja, påverka och stimulera utveckling?  

• Vad saknar du? Vad önskar du dig? Hur kan vi stödja dig att ta 
nästa steg i ditt eget systematiska kvalitetsarbete?


