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Systematiskt kvalitetsarbete  

  

På huvudmannanivå för Backeboskolan ekonomisk förening  

Organisationsnummer 716422-1470   

   

För Läsår 2019-2020  

Upprättad inför läsår 2020-2021  

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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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 kvalificerade lärare ökar. Känsligheten för minskning av 

elevantalet är hög.  

FRAMTIDA EXPANSION 

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. 

ELEVANTAL   

Under de sex senaste åren har elevantalet varierat mellan 161 och 177 elever i 

förskoleklass till och med årskurs 6. En uttunning av elevantalet sker framför allt i 

årskurs 4 – 6. Elever byter skola för att de önskar sig en annan skolform, en annan 

inriktning (musik, sport) eller för att de byter bostadsadress. Målet är att ha mellan 

170 - 180 elever i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 6. I dagsläget har 

skolan 177 elever.  

Det är vanligt att några elever byter skola under åren hos oss och det är svårt att 

fylla upp dessa platser under pågående läsår. Vi tar in elever under pågående läsår 

om vi bedömer att det finns plats i den efterfrågade årskursen. Ambitionen är att ta 

in 26 elever i förskoleklass. Det är viktigt att bibehålla antalet elever, vilket styrelsen 

regelbundet följer upp då det starkt påverkar skolans ekonomi och därmed 

möjlighet till god kvalitet i skolans arbete.  

LOKALER   

Under en längre tid har det framkommit att det finns behov av att förbättra 

tillgången till lokaler när det gäller undervisning i ämnet idrott och hälsa. Förslaget vi 

arbetat med under det gångna läsåret innebär i korthet att vi bygger 

omklädningsrum inom skolområdet för att därigenom kunna förlägga större del av 
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undervisningen i idrott och hälsa till skolans lokaler/område. Styrelsen kommer 

under innevarande läsår arbeta med förslaget. 

Styrelsen kommer under detta verksamhetsår ha en fortsatt dialog med 

skolledningen när det gäller utformandet av skolbiblioteket.  

Styrelsen betonar behovet av att en underhållsplan finns för skolans byggnader och 

kommer stötta framtagandet av en sådan.  

RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE   

Uppföljning av nöjdhetsenkät från Nacka kommun.   

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 har också som rutin att 

återkoppla resultaten från dessa enkäter på föräldramöten.  

Styrelsen avser att under kommande läsår, 2020-2021, försöka få en tydligare bild av 

nöjdheten kring de frågeställningar i enkäterna som visade svagare resultat.    

Skolans upplevda trygghet. Baserat på Nacka kommuns enkät Våga Visa till åk3 och åk6. 

Styrelsen kommer fortsätta följa upp den här frågan då inget barn ska känna sig otryggt i 

skolan. Skolans ledning ska fortlöpande informera styrelsen om hur arbetet med den 

upplevda tryggheten fortskrider. Trygghetsteamet har besökt samtliga klasser och 

berättat om sig själva, teamets uppdrag och hur man som elev kan använda sig av 

teamet. Fritidshemspedagogerna har ansvar för trygghetsskapande verksamhet även 

under rasterna som annars kan vara en situation där otrygghet kan uppstå. 

 

Vårdnadshavarna upplever att de saknar information om sitt barns utveckling. Elever 

och vårdnadshavare är enligt Nacka kommuns enkät nöjda med verksamheten på fritids. 

Dock önskar vårdnadshavare en förbättrad kommunikation kring den enskilde elevens 

utveckling. Skolledningen får i uppdrag att ta fram aktiviteter för att frågan ska 

förbättras.  

 

 

BETYGEN, RESULTAT I RESPEKTIVE ÄMNE 
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Styrelsen har tagit del av måluppfyllelse och kommer att jobba vidare med jämförelser över 
tid samt med riket. Redan nu kan styrelsen med hjälp av bifogade statistik erhållen från Nacka 
kommun konstatera att Backeboskolan har högre måluppfyllelse än riket i stort och Nacka 
kommun. Våra genomsnittliga betyg i bild, hem och konsumentkunskap, engelska och 
matematik är lägre än genomsnittet i Nacka. Att ämnet bild är något lägre än genomsnittet är 
värt att observera med tanke på skolans inriktning/profilering. Styrelsen anser också att det är 
viktigt att skolan arbetar för att eleverna förbättrar sina resultat också i ämnena engelska, 
matematik och hem och konsumentkunskap. Styrelsen kommer be skolans ledning att 

fortlöpande rapportera om hur de arbetar med aktiviteter för att adressera detta. Styrelsen 
är medveten om att betygsunderlaget är litet, en klass med 20 elever och att resultatet 
påverkas av klassens elevsammansättning.  
 
SAMARBETE MED PERSONALRÅD OCH NYSTARTAD FÖÄLDRAFÖRENING 

  
Representanter från personalråd och nystartad föräldraförening organ är inbjudna att delta 
som adjungerade på ett styrelsemöte per termin. Det första ägde rum i november och det 
andra i maj.   
 
Föräldraföreningen är nybildad och arbetar nu med att öka antalet medlemmar och bygga 
upp sin verksamhet. Styrelsen har förstått att föräldraföreningen har påbörjat en dialog med 
skolledningen kring framtida samarbete. Föräldraföreningen deltog också på skolans 
föräldramöte Backebo Meetup.  
 
Personalrådet har organiserat sig med en ordförande och har vid sina möten jobbat 
med frågan vad man som engagerad lärare utöver sin anställning tycker är viktigt. En 

fråga som lyfts särskilt är viljan att jobba med kompetensutveckling för andra 

pedagoger samt ett starkt intresse för att låta verksamheten växa.  

 

Områden som styrelsen särskilt kommer följa och arbeta med under kommande 

läsår: 

• Skolbarnens upplevda trygghet 

• Vårdnadshavarna upplever att de saknar information om sitt barns 

utveckling 

• Betygen, resultat i respektive ämne (bild, hem- och konsumentkunskap, 

matematik och engelska) 

• Skolans lokalbehov och eventuell expansion 

• Samarbete med personalråd och nystartad föräldraförening 
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BACKEBOSKOLAN EKONOMISK FÖRENING 

Cirka 50 procent av vårdnadshavarna är medlemmar i Backebo ekonomisk förening. 

Vid stämman i november 2019 omvaldes de tre externa ledamöterna.  

 


