Systematiskt kvalitetsarbete
På huvudmannanivå för Backeboskolan ekonomisk förening
Organisationsnummer 716422-1470

För Läsår 2020-2021
Upprättad inför läsår 2021-2022
Verksamheten som styrelsen för Backebo ekonomisk förening ansvarar för
omfattar en förskola med två avdelningar samt grundskola med förskoleklass och
årskurs 1 till och med årskurs 6 samt fritidshem.
Styrelsen lämnar följande redovisning för det systematiska kvalitetsarbetet.
Därutöver finns verksamhetens kvalitetsdokument på enhetsnivå för förskola och
förskoleklass/grundskola/fritidshem som rektor upprättat.
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Utvärdering av läsåret 2020-2021 och upprättat inför läsår 2021 -2022.

REKRYTERING AV ELEVER / SKOLANS KÖSYSTEM
Skolan har, liksom under föregående läsår, bedrivit ett aktivt arbete för att rekrytera
elever/barn till verksamheten. Styrelsen vill framhålla vikten av att detta arbete även
fortsättningsvis bedrivs på ett aktivt sätt.
Backebo förskola ingår i kommunens kösystem och förskolan utgör en naturlig
rekryteringsbas för skolverksamheten.
Styrelsen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen, inte minst mot bakgrund
av att kostnaden för legimiterade lärare ökar. Ekonomins känslighet för ökning och
minskning av elevantalet är hög men balansen mellan det ekonomiska resultatet och
kvaliteten på undervisningen med stort elevantal måste alltid beaktas.

FRAMTIDA EXPANSION / KONCENTRATION
Styrelsen stöttar ledningens tankar om möjlig expansion för att uppnå skalfördelar
och bättre klara omkostnader, allt för att utveckla skolan till elevernas och lärarnas
bästa.
Styrelsen har inom ramen för strategiarbetet kunnat konstatera att expansion av
skolan på nya adresser är svår att genomföra efter att ha tagit del av Nacka
kommuns invånarprognos och skoletableringar inom kommundelarna.
Under kommande läsår föreslår styrelsen att fokus skiftar från att expandera till att
koncentrera och utveckla verksamheten på befintliga platser.

ELEVANTAL
Ambitionen är att ta in upp till 26 elever i förskoleklass och målbilden är att ha upp
till 182 elever på grundskolan.
Elever byter ibland skola för att de önskar sig en annan skolform, en annan inriktning
(musik, sport) eller för att de byter bostadsadress. Om bytet sker under pågående
läsår kan det ibland vara svårt att fylla upp dessa platser. Detta beror på att man inte
vill byta skola mitt i en termin eller så beror det på hur kön ser ut.
Elevantalet följs regelbundet upp, då det starkt påverkar såväl skolans ekonomi som
möjligheten till god kvalitet i skolans arbete.
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LOKALER
Styrelsen har låtit ta fram en underhållsplan för skolans ägda byggnader på
Vikingshillsvägen 68. Den kommer ligga till grund för framtida underhåll. I samband
med planens framtagande bekräftades att hus ”Saltkråkan” är i mycket dåligt skick,
vilket kommer kräva en ny- eller ombyggnad.
Vid föregående årsstämma fick styrelsen i uppdrag att arbeta fram en lösning som
innebär omklädningsrum för ämnet idrott och hälsa inom skolområdet. För
närvarande bedöms den möjligheten störst genom en utbyggnad av nuvarande hus
”Saltkråkan”.
Styrelsen uppdrar åt skolledningen att undersöka möjligheten till ett bättre
nyttjande av förskolans hyrda lokaler.

RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE
Varje läsår skickar Nacka kommun ut en enkät till samtliga skolor i kommunen, såväl
kommunala som fristående. Enkäten vänder sig till vårdnadshavare i förskoleklass,
årskurs 3 samt årskurs 6. Elever i årskurs 3 och 6 får också besvara en enkät. Som
framgår av enhetens kvalitetsredovisning för grundskolan har skolan på olika sätt
arbetat för att förstå vad vissa låga resultat beror på. Lärarna har i vissa årskurser
tillsammans med eleverna analyserat resultaten. Skolan och förskolan har också som
rutin att återkoppla resultaten från dessa enkäter i kontaktpunkter med
vårdnadshavarna.
Skolans upplevda trygghet.
På varje styrelsemöte stämmer vi av styrelsens aktiviteter gentemot styrelsen ”Årshjul”.
Detta gör vi för att säkerställa en kontinuerlig uppföljning av verksamheten. På varje
styrelsemöte finns punkterna Kränkningar samt Klagomålshantering. Rektor redogör då
för eventuella händelser som kan hänföras till dessa punkter. Styrelsen ser också i
resultatet av Nacka kommuns enkäter till elever i åk3 och åk6 visar 100% trygghet, vilket
känns mycket tillfredsställande.
Nöjdhet ur ett Genusperspektiv
Kommunens enkät för nöjdhet visar att bland vårdnadshavare i Åk6 till pojkar är mer
nöjda än flickor. Styrelsen tycker genusperspektivet är viktigt och att det lyfts fram samt
fortsätter följa den här frågan.
Fritidshemspedagogerna har ansvar för trygghetsskapande verksamhet även under
rasterna som annars kan vara en situation där otrygghet kan uppstå.
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Styrelsen stödjer skolledningens initiativ att komplettera kommunens enkät med
egna enkäter under kommande läsår. Syftet är att få ett bättre underlag med ett
högre deltagande.
PANDEMIN
Under det gångna läsåret har pandemin omöjliggjort att styrelsen genomfört besök i de
olika verksamheterna men inför kommande läsår avser styrelsen att genomföra besök i
verksamheterna. Särskilt viktigt är det att styrelsen utvecklar sin kunskap om
verksamheten inom förskolan. Styrelsen vill i detta sammanhang lyfta fram att vi anser
att skolledning och personal gjort ett mycket gott arbete under pandemin.

BETYGEN, RESULTAT I RESPEKTIVE ÄMNE
Vad gäller genomsnittliga betyg är de inte alltid en bra kvalitetsmätare särskilt inte i en liten
skola där enstaka elever med kunskapsbrister och/eller inlärningsproblem kan få stor
påverkan på ett genomsnittligt betyg. Styrelsen följer därför betygen noga för att kunna ha en
bra dialog med skolledningen om hur högsta möjliga kvalitet kan erhållas.
Styrelsen har tagit del av måluppfyllelse och kommer att jobba vidare med jämförelser över
tid. Redan nu kan styrelsen med hjälp av statistik erhållen från Nacka kommun konstatera
att Backeboskolan för närvarande inte når upp till sin ambition att vara bland topp tio i
kommunen för Åk6 i Nacka kommun vad gäller betyg. Frågan om kunskapsinhämtning är
central och behandlas på varje styrelsemöte.

SAMARBETE MED PERSONALRÅD OCH FÖRÄLDRAFÖRENING
Representanter från personalråd och föräldraförening är inbjudna att delta som adjungerade
på ett styrelsemöte per termin, i november och i maj. Styrelsen har en god dialog med
båda grupperna.
Föräldraföreningen är relativt nybildad och arbetar fortsatt med att öka antalet medlemmar
och bygga upp sin verksamhet.
Personalrådet har fortsatt lyfta fram pedagogernas vilja att jobba med kompetensutveckling och starka intresse för att utveckla verksamheten.
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Områden som styrelsen tillsammans med skolledningen särskilt kommer följa och
arbeta med under kommande läsår:
•

Koncentrera/Utveckla verksamheten på befintliga platser

•

Nöjdheten när det gäller verksamheten

•

Förskolans verksamhet

•

Betygen

BACKEBOSKOLAN EKONOMISK FÖRENING
Cirka 50 procent av vårdnadshavarna är medlemmar i Backebo ekonomisk förening.
Vid stämman i november 2020 omvaldes de tre externa ledamöterna.
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