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Rektorsbrev oktober 2017  

Reviderad läroplan 

Läroplanen har reviderats med skrivningar om digital kompetens. Under läsåret 
2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med 
läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen. 
Backeboskolans huvudman tog i våras beslut om att redan detta år undervisa efter 
den reviderade läroplanen, då vi redan känner att vi uppfyller de nya kraven som 
skrivits fram.  

 

Grön Flagg 

Fritids och förskolan gjorde ett jättejobb tillsammans med barnen/eleverna förra 
året vad gäller hållbar utveckling. Områdena de jobbade med var bland annat giftfri 
miljö. Organisationen Håll Sverige Rent som står bakom Grön Flagg-utnämningen 
godkände vår rapport över vårt utvecklingsarbete och lovordade oss. Den 10 
november kommer vi därför att stolt hissa Grön Flagg och kommunalrådet Hans 
Peters kommer att vara med och hålla tal. Flaggan hissas både på fritids och på 
förskolan.  
 
Tillsyn förskolan av Nacka kommun 

Tillsynen är en granskning av Nacka kommun som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter som 
reglerar förskoleverksamheten. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan 
behövas för att säkerhetsställa att huvudmannen uppfyller och följer lagar och andra 
föreskrifter. Tillsynen granskar om verksamheten uppfyller de krav som ställs utifrån 
skollagen, allmänna råden, Nackas auktorisationsvillkor och tillämpningsregler samt övriga 
lagar och förordningar. I beslutet kan man få olika utvecklingsområden. Man kan också få 
förelägganden som pekar på att verksamheten har allvarliga brister som behöver åtgärdas 
omedelbart. 

Backeboskolan förskola fick inga förelägganden. Totalt granskades 26 områden varav tre 
områden fick anmärkningar som är brister som måste åtgärdas över tid.  

Anmärkningarna är: 

8§ Att huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de 
bestämmelser för utbildning som kan finnas i andra föreskrifter. 

3§ Att huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar 
utbildningen. 

Punkt 13, 19 att förskolan har ett dokumenterat systematiskt säkerhetsarbete där krisplan, 
säkerhetsrutiner och brandskyddsrond är tydligt synliga – REDAN ÅTGÄRDAT, då allt finns 
men inte hade bifogats till tillsynen. 
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Granskning Våga Visa 

Vår förskola har blivit utvald för observation inom Våga Visa under våren 2018. Våga Visa är 
ett samarbete mellan fyra kommuner. Våga Visa är observationer som görs på enheterna 
som bidrar till förskolornas och skolornas kvalitetsarbete. Efter utförd observation får vi en 
rapport. Detta är en viktig del för oss som driver verksamheter. Någon utifrån besöker oss 
under en hel vecka och tittar på att vi följer lagar och föreskrifter, vilka våra styrkor och vad 
våra utvecklingsområden är. 

 

Studiero är ett resultat av flera olika processer 

Frågan om studiero har kommit upp och jag vill då passa på att berätta lite mer om 
hur vi jobbar på Backeboskolan. Att skapa studiero och bibehålla studiero är ett 
pågående arbete för oss som jobbar i skolan. Studiero är inget konstant tillstånd 
men genom att jobba med flera olika processer hela tiden kan vi hålla ett läge som 
benämns som god studiero. Studiero skapas i samarbete mellan rektor och 
lärare/pedagoger och är rektors ansvar. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att 
skapa förutsättningar för studiero genom att tillgodose behov/krav på 
ändamålsenliga lokaler, lärarlegitimerade lärare och personaltäthet. Studiero är ett 
nationellt mål som följs upp av rektor, skolinspektionen och våga visa. Detta skrivs 
fram i skolans egna systematiska kvalitetsarbete.  

Processer/arbetssätt/områden som gynnar studiero på Backeboskolan 

• Erbjuda trygg och stimulerande lärmiljö 
• Tydligt ledarskap i klassrummen av kompetenta lärare 
• Strukturer, arbetsformer och metoder för vår undervisning 
• Elevhälsa 
• Ge elever stöd och utmaningar i sitt skolarbete 
• Genomtänkta planeringar 
• Tydliga ramar för vilken skola vi är och hur vi undervisar 
• Skapa aktiva och engagerade elever 
• Ordningsregler, uppföljning och konsekvenser 
• Flöden i lektioner 
• Elevers delaktighet och inflytande 
• Aktiv rörelse vila och paus under dagen 
• Inslag av läroplanen del 1 i samtliga lektioner 
• Hjärnans funktion 

Uppföljning på skolnivå 

• Rektor gör lektionsobservationer enligt skolinspektionens checklista 
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• Specialpedagog gör lektionsobservationer på ledarskap, strukturer, elevers 
rätt till stöd och utmaningar 

• Utvecklingsledare gör lektionsobservationer utifrån vårt arbetssätt, elevers 
inflytande och delaktighet, läroplanen del 1. 

• Co-teachning, flera lärare/pedagoger undervisar samtidigt och coachar 
varandra 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

Uppföljning utanför skolan 

• Enkäter, Våga visa, Skolinspektion, Individuella möten och samtal. 

Om ni har några fler funderingar över hur vi jobbar så är ni varmt välkomna att höra 
av er till mig eller någon lärare. 

Ha det gott! 

Jessica Grandin 

 

 
  
 


