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Insyn i fristående förskoleklass och grundskola
Tolvmans friskola
Bergsviken
20170520
Huvudman för Tolvmans friskola är styrelsen i den ekonomiska förening med Elin Hollström
som ordförande.
Kristina Lundberg är rektor för verksamheten och en ställföreträdande rektor utses av
huvudmannen när rektor är frånvarande.
Vårterminen 2017 finns 38 barn inskrivna från förskoleklass till årskurs 3.
inskrivna.
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med barn

Tjänstgöringsgrad
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1

2 f-klass och fritids
3
1
2

50 %
0,8

2,70
0,4
0,6

Nej
2
3
1

2 (1 lärarleg förskollärare)

Skolan saknar studie- och yrkesvägledare.
Elevhälsa
Specialpedagog

Tjänstgöringsgrad

Skolsköterska

Tjänstgöringsgrad

Kurator

Tjänstgöringsgrad

Psykolog

Tjänstgöringsgrad

1
1
1
1

0,4

Köper 10% tjänst
Timanställd efter behov
Timanställd efter behov

Elevhälsan (specialpedagog och skolsköterska) har kontinuerliga träffar där även rektor och
pedagoger deltar. Elevhälsan arbetar förebyggande genom att tillsammans med pedagogerna
se vad elevgrupperna/ enskilda eleverna behöver för stöd och stöttar pedagogerna i deras
arbete. Elevhälsan arbetar för att skapa ett sammanhang och motverka utanförskap.
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Skolsköterskan genomför Hälsosamtalen enligt folkhälsomyndighetens direktiv i syfte att vara
förbyggande och ett viktigt redskap där för att kunna upptäcka fysisk, psykisk och social
ohälsa. Vid behov köps timmar in av en kurator. Detta läsår har kurator köpts in för
elevsamtal och föräldrasamtal.
Elevfrånvaro
Ledighetsansökan från första dag, även del av dag. Information om skolplikt till föräldrarna
vid varje föräldramöte. Pedagogerna för dagliga anteckningar kring sjukfrånvaro och vid
extrem sjukfrånvaro meddelas rektor. Tavla finns där all frånvaro noteras.
Vid oroande frånvaro förs en dialog med föräldrar/vårdnadshavare.
Tolvmans friskola har inga anmälda fall av kränkande behandling.
Extra anpassningar
Genomförs i första hand i den egna gruppen genom att dela elevgruppen eller enskild
undervisning med pedagog. Vid behov intensifieras den extra anpassningarna med hjälp av
specialpedagog och anpassas ännu mer utifrån elevens behov.
Extra anpassningar dokumenteras i elevens IUP av ansvarig pedagog.
Det finns ett dokument om extraanpassningar som skickas med som bilaga.
Nationella prov
Avser Dalbackens fristående skola, förskoleklass – åk 6, Tolvmans friskola, förskoleklass till
åk 3 samt I Ur och Skur Forsens fristående skola förskoleklass – åk 6.
Andel (% )som nått kravnivån
av deltagande elever

Svenska/ svenska som
andraspråk

Matematik

Engelska

96 %

92,3

---------------------------

Årskurs 3
Dalbacken 7 elever
Tolvmans 7 elever
I Ur och Skur Forsen 12 elever

Systematiskt kvalitetsarbete
Tolvmans friskola har en aktivitetsplan som en del av huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete. Personalen utvärderar och dokumenterar verksamheten utifrån
läroplanen/kursplanerna. Rektor sammanställer i kvalitetsrapport.
Huvudmannen sammanställer, utvärderar och analyserar verksamheten utifrån
måluppfyllelsen och utifrån detta beslutas om vilka åtgärder som ska göras i verksamheten.
Detta sker både i förskoleklass och grundskola.
Fokusområde
Lärande och utveckling, rörelse, hälsa, uteliv, entreprenörskap samt detta läsår läsning genom
läslyftet. Läslyftet sker genom skolverket tillsammans med Dalbackens friskola.
Försteläraren har gått handledarutbildningen via skolverkets och är handledare för
läslyftsatsningen.
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Övrigt
 Rekommenderar att rektor går rektorsprogrammet.
 Skolinspektionen genomförde våren 2015 en tillsyn vid Tolvmans friskola.
Konstaterade brister i verksamheten med föreläggande:
o Förutsättningar för utbildning vid skolenheterna.
o Utveckling av utbildning vi skolenheterna.
Bristerna ska vara åtgärdade senast 2015-12-21.
Skolinspektionen har genomfört en uppföljning av de förelägganden som riktats mot
huvudmannen, Tolvmans friskola. Huvudmannen har inkommit med redovisning av
vidtagna åtgärder den 18 november 2016, 10 juni 2016, 22 juni 2016, 31 oktober
2016. Ärendet är fortfarande öppet och huvudmannen ska inkomma med
redovisning senast 29 september 2017. Ärendet avslutades 2017-10-10.

Elisabeth Fjällström
Chef för och grundskolan
Södra området
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