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Nu har vi kommit fram till 1:a advent som vi firar i Ljushallen tillsammans med eleverna i åk. 3 
som sjunger in julen för oss. De har också fått i uppdrag av Kulturskolan att sjunga i Stadshuset  
inför lucia. Alla biljetter är sålda och träning av sånger pågår för fullt. Skolans högstadiekör tränar 
också in sånger till luciatåget som de kommer att framträda med för hela skolan. 

Extern utvärdering
Förra terminen ansökte vi om att en extern utvärdering från Utbildningsförvaltningen av vår 
verksamhet. Syftet var att få någon utifrån som objektivt tittade på vår verksamhet för att kartlägga  
våra styrkor och utvecklingsområden. I början på den här månaden fick vi besök av fyra utvärderare 
som hade till uppgift att under två veckor följa undervisningen. De följde varje klass under en hel 
dag. Deras uppdrag var att granska skolans verksamhet och då framför allt den undervisning 
eleverna får. De utgick från ett observationsschema med punkter som är uttagna från 
Skolinspektionen som är framtagna och bygger på  forskning om framgångsrika skolor.Vi har nu 
fått en återkoppling. De synpunkter vi fick från  utvärderarna var bland annat: 

Styrkor;

• Det råder ett gott klimat på skolan och lärarnas relationella kompetens är mycket god.
• Flertalet lärare är både ämneskunniga och mycket goda didaktiker, vilket gör att eleverna får 

en god undervisningskvalitet. De allra flesta av lärarna uppvisar även ett gott ledarskap. 
• Det råder studiero på flertalet lektioner och eleverna är trygga.
• Lärarna arbetar inkluderande med individuella anpassningar och ger stöd till elever utifrån 

behov. 
• Studietiden ger eleverna möjligheter till extra hjälp o/e läxläsning.
• Lärarna i förskoleklass har skapat en stimulerande lärmiljö. 
• Det finns gott om läromedel och laborativt material som stöd för att tydliggöra lärandet.
• Tydliga strukturer bidrar till att skapa förutsägbarhet och eleverna vet ”vad som gäller”.
• Skolan arbetar medvetet med läsning. Som stöd för detta används lässtrategier av olika slag 

och skolbiblioteket har riktade insatser till olika åk.
• Det råder ett gott samarbetsklimat på skolan och detta gäller i första hand inom årskursen 

och/eller ämnesvis.

Utvecklingsområden; 

• Tydliggöra målen för lektionen och utvärdera dessa med hjälp av eleverna.
• Skolan bör utarbeta strategier för hur eleverna, i takt med stigande ålder, tränas i 

självskattning och kamratbedömning.
• Pedagogisk planering bör användas i undervisningen som stöd för lärandet. Planeringen 

underlättar möjligheterna för lärarna att ge återkoppling till eleverna om vad de behöver 
utveckla och hur de kan göra för att uppfylla kunskapskraven. 

• Arbetet med individuella utvecklingsplaner (åk. 1 - 5) bör utvecklas så att dessa blir ett 
levande verktyg för alla elever.

• Eleverna bör få ökade möjligheter att reflektera över undervisningen och utvärdera 



densamma. 
• Utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg.  

Flera av ovanstående utvecklingsområden har vi ett pågående arbete med men vi behöver 
naturligtvis fortsätta med det. Deras besök blev en bekräftelse på att vi är på rätt väg. 

Hoppets stjärna
Elevrådet på mellanstadiet kom med förslag om att vi på skolan skulle göra en insamling av 
julpaket till Hoppets stjärna. 31 julpaket skickades förra veckan till fattiga familjer i Lettland och 
Rumänien som lagom till jul kommer att få var sitt paket. Varje klass från f - 6 var med och samlade 
leksaker, torrvaror, hygienartiklar, torkad frukt och annat gott som de fyllde en  banankartong med. 
Västbergaskolan bidrog med fraktkostnaden. Det är mycket glädjande att se vilket engagemang ni 
och era barn la ner på att skicka med bra saker och livsmedel. Det värmer hjärtat att veta att de 
familjer som får ett julpaket kommer att få känna glädje över det de får och att det finns så goda 
människor som tänker på dem.  

Temaarbete 
Under ett antal veckor har elever i åk 7 och 8 arbetat med temat "Kärlek & Uppror".Temat har gått 
som en röd tråd i alla ämnen och blandats med schemabrytande aktiviteter. Lärarna har samarbetat 
ämnesövergripande så att eleverna har kunnat jobba med samma tema i flera ämnen. Det underlättar 
arbetsbördan hos elever och lärarna får en bättre gemensam bedömning. Avslutning på temat sker 
torsdag 27/11 med både teater och utställning. 

Näringsliv i skolan
Under november har de flesta av eleverna i åk. 9 fått besök från näringsliv och skola. Några har 
träffat en plåtslagare och provat på hantverket i form av bl a visselpipor och ljusstakar. Andra fått 
träffa Oscar Målevik, bagare och konditor som äger och driver Haga Tårtcompani & Bageri. Han 
berättade om sitt konditori och hur det är att vara egenföretagare. Eleverna fick också smaka på och 
göra vackra  rosor av finaste marsipan. Till textilslöjden kom elever från Drottning Blankas 
gymnasium som visade vad som erbjuds på deras Estetiska gymnasieprogram. Deras fokus var på 
bild, mode och design.

Gymnasiemässan
Den 21 november gick alla elever i åk 9 till den årliga Gymnasiemässan i Älvsjö. De flesta av länets 
gymnasieskolor var där och visade upp sig. Även flera skolor utifrån landet var med och 
presenterade sina speciella riksrekryterande utbildningar. De flesta ungdomar gick därifrån med 
kassar fulla med information i händerna och förhoppningsvis hade de fått lite mer inblick i olika 
gymnasieskolor och deras program. Nya frågor om gymnasiet surrade i luften på bussen tillbaka till 
skolan. 

Trevlig första advent!
Hans Larsson, Anna-Karin Hellsten, Kenth Aronsson, 
Karin Forsberg, Anastasia Genaridu och Anna Stenbom


