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Innehåll:

• Visättraskolan i korthet

• Visättraskolan hösten 2013 – Uppdraget 

• Resultat utifrån uppdrag – Hur gick det?

• Exempel på framgångsfaktorer



Visättraskolan i korthet

• F-6 kommunal skola 

• Huddinge – Flemingsberg

• Ca 420 elever 

• Ca 85 % Annat modersmål 



Visättraskolan hösten 2013

1. Skolinspektionen

2. Förbättra arbetsmiljön

3. Få en budget i balans 

4. Öka elevunderlaget

5. Förbättra kunskapsresultaten

6. Öka tryggheten



1. Skolinspektionen

Januari 2012 - 22 nedslag

Januari 2019 -

• Rektors ledarskap

• Undervisning

• Trygghet & studiero

• Bedömning & betygssättning



Exempel på framgångsfaktorer:

• Bland annat de exempel vi lyfter idag

• Kartläggning

• En tydlig vision som genomsyrar hela 

verksamheten



Kartläggning

• Skolinspektionens tillsyn

• Statistik & resultat

• Delaktighet 



Delaktighet – Att få med personalen från start

1. Vilka 3 punkter ser du som mest akuta & hur ser du 
att man ska arbeta med dessa?

2. Vilka är skolans styrkor & utvecklingsmöjligheter?

3. Vad förväntar du dig av mig som rektor?



En tydlig vision som genomsyrar hela verksamheten

• Ny vision och ledord

• Ledningen anger riktningen

• Röd tråd & struktur i det 

systematiska kvalitetsarbetet

• Fokusera på kärnuppdraget

• Skruva och putsa för att hela 

tiden nå lite längre



Ledord – Kunskap, Trygghet & Trivsel

https://www.youtube.com/watch?v=kXLKm8qcvOc


2. Förbättra arbetsmiljön

Vårterminen 2013 Vårterminen 2021



Exempel på framgångsfaktorer:

• Struktur & rutiner

• Dela-kultur

• Fira goda resultat tillsammans



3. Få en budget i balans



Exempel på framgångsfaktorer:

• Ekonom/intendent

• Fulltaliga klasser

• Utökad grundbemanning – inga vikarier



4. Öka elevunderlaget

HT-13 – ca 250 elever

HT-20 – ca 420 elever



Exempel på framgångsfaktorer:

• Lyssna på våra vårdnadshavare

• Synliggöra verksamheten – stolthet

• Det ”lilla” extra – VI-känsla



5. Förbättra kunskapsresultaten

Meritvärde Minst E i lästa 

ämnen:

VT-13 167,9 46,4

VT-20 230,1 78,3



Exempel på framgångsfaktorer:

• Klasslärare

• Ämnesövergripande teman

• Fokus på kärnuppdraget/kringfunktioner 

som avlastar



6. Öka tryggheten

2012-2013 – ca 15-20 rapporter/vecka

2019-2020 – ca 1-3 rapporter/vecka



Exempel på framgångsfaktorer:

• Direkta åtgärder från start – uppdelade raster, 

hemklassrum

• En prioriterad elevhälsa – biträdande rektor 

med ansvar för elevhälsan, trygghetsteam

• #roligareraster



En prioriterad elevhälsa

• Organisera utifrån behov

• Hitta strukturer – Våga prova nya vägar

• Alla är en del av elevhälsan



ELEVHÄLSOTEAM
Övergripande perspektiv på elevhälsan

TRYGGHETSTEAM
Främjande och förebyggande

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan

Skolledning, Skolsköterska, Skolpsykolog, 

Speciallärare, Fritidsansvarig, 

Trygghetsansvarig

Trygghetsansvarig, Skolsköterska, 

Speciallärare, Fritidspersonal, 

Trygghetsvärdar, Skolvärdinna 

Trygghetsansvarig/Kurator  

Konsultativt uppdrag, riktat stöd 

(specialpedagogiskt, psykosocialt & 

psykologiskt)

Ex. USS, ÅP, HUR:et, Medicinska insatser

Värdegrundsarbete i klass tillsammans med 

lärarna. Gemensamma lektionsplaneringar –

ex. kalenderdagar. Incidentrapportering. 

Ansvarar för insatsen #roligareraster

Elevhälsan



Trygghetsteamet – Exempel på hälsofrämjande insats



#roligareraster

• Avstamp i SK-arbetet

• Kartläggning 

• Organisation 

• Team #roligareraster

• Uppdelning av raster

• Schemaläggning

• Rastvärdsrutiner 

• Elevdelaktighet 
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https://www.youtube.com/watch?v=mgno9-BIuv4


Tack! 
Visättraskolan finns på:

Facebook

Instagram

Youtube

Oss når du på:
Semira.vikstrom@huddinge.se

Erik.hall@huddinge.se

mailto:Semira.vikstrom@huddinge.se
mailto:Erik.hall@huddinge.se

