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Om	  detta	  dokument	  
	  
Vi	  avbildar	  här	  skolans	  löpande	  kvalitetsarbete	  och	  utvecklingsprocess.	  Dokumentet	  
uppdateras	  från	  vårterminen	  2015	  två	  gånger/år	  och	  finns	  tillgängligt	  för	  alla	  intresserade	  på	  
skolans	  hemsida.	  
	  
Skolans	  rektor	  är	  ansvarig	  för	  dokumentationen.	  
	  
Uppbyggnaden	  följer	  alltid	  samma	  struktur:	  
	  

-‐ Hur	  vi	  arbetar	  i	  vardagen	  och	  hur	  vi	  utvärderar	  och	  följer	  vi	  upp	  vårt	  arbete	  
Ø Vad	  vi	  vill	  förändra	  och	  utveckla	  och	  i	  vilket	  tidsperspektiv	  

	  
Rubriker	  
	  

-‐ Elevantal	  och	  andra	  data	  
-‐ Regelverk,	  styrdokument,	  kvalitet-‐	  och	  värdegrundsarbete	  
-‐ Trygghet,	  likabehandling	  och	  studiero	  
-‐ Vision	  och	  mål	  för	  skolans	  verksamhet	  
-‐ Undervisningens	  resultat	  (betyg	  och	  nationella	  prov)	  
-‐ Timplan	  och	  schema	  
-‐ Samarbete	  hem	  och	  skola	  
-‐ Elevhälsa,	  särskilt	  stöd	  
-‐ Elevinflytande	  
-‐ Språkval,	  elevens	  val	  
-‐ Studie	  och	  yrkesvägledning	  
-‐ Skolbibliotek	  
-‐ IKT	  i	  skolan	  
-‐ Fritids	  
-‐ Skolmat	  
-‐ Skolgård	  
-‐ Skolaktiviteter	  
-‐ Kompetensutveckling	  	  
-‐ Organisationsutveckling	  
-‐ Medarbetarfrågor	  
-‐ Hållbara	  Hardeberga	  
-‐ Fastigheter	  och	  inventarier	  
-‐ Skolbusstrafik	  
-‐ Waldorfpedagogiskt	  kvalitetsarbete	  -‐	  KWAL	  
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Elevantal	  och	  andra	  data	  
	  
Vid	  terminens	  slut	  HT	  15	  var	  178	  elever	  inskrivna	  på	  skolan,	  något	  mer	  än	  föregående	  period.	  Skolan	  
hade	  38	  fasta	  medarbetare.	  
	  

	  
Regelverk,	  styrdokument,	  kvalitet-‐	  och	  värdegrundsarbete	  
	  
Verksamheten	  på	  skolan	  regleras	  främst	  av	  Waldorfskolans	  kursplan,	  Skollagen,	  
Grundskoleförordningen	  och	  Läroplanen	  för	  grundskolan	  Lgr	  11.	  	  
Lunds	  waldorfskola	  deltar	  i	  arbetet	  inom	  waldorfskolefederationen	  med	  att	  ta	  fram	  en	  ny	  kursplan	  
för	  waldorfskolan	  som	  svarar	  mot	  de	  nationella	  kunskapsmålen	  i	  Lgr	  11.	  En	  första	  digital	  version	  
publicerades	  i	  augusti	  2015	  och	  har	  fungerat	  som	  arbetsmaterial	  inom	  kollegiet	  under	  läsåret.	  En	  
slutversion	  beräknas	  bli	  färdig	  till	  hösten	  2016.	  
	  
Det	  systematiska	  kvalitetsarbetet	  bygger	  på	  en	  kontinuerlig	  analys	  av	  verksamheten.	  Ett	  centralt	  
forum	  för	  detta	  är	  kollegiets	  möte	  varje	  torsdag	  men	  även	  stadiekonferenser-‐	  och	  klasskonferenser	  
där	  all	  pedagogisk	  personal	  deltar.	  	  Vid	  kollegiemötet	  diskuteras	  aktuella	  händelser,	  elevers-‐	  och	  
klassers	  utveckling	  och	  resultat	  och	  gemensamma	  aktiviteter.	  Rektor	  deltar	  som	  regel	  i	  kollegiets	  
möten	  och	  klasskonferenser.	  Alla	  kollegiemöten	  protokollförs.	  
	  
En	  revidering	  av	  skolans	  likabehandlingsplan	  ägde	  rum	  hösten	  2015.	  En	  del	  i	  revideringen	  innebar	  att	  
Anti-‐mobbningsgruppen	  bytte	  namn	  till	  trygghetsteamet	  efter	  förslag	  från	  elever	  på	  skolan.	  Den	  
aktuella	  planen	  liksom	  en	  blankett	  för	  anmälan	  av	  kränkande	  behandling	  finns	  på	  skolans	  hemsida.	  
Övriga	  blanketter	  för	  dokumentation	  av	  olika	  åtgärder	  återfinns	  hos	  rektor.	  	  
Antalet	  anmälningar	  om	  kränkande	  behandling	  som	  ledde	  till	  att	  skolans	  trygghetsteam	  aktiverades	  
eller	  att	  utredning	  skedde	  av	  klassläraren	  ökade	  något	  under	  läsåret	  2015/2016.	  Det	  fördes	  i	  
samband	  med	  detta	  ett	  flertal	  samtal	  med	  elever,	  föräldrar	  och	  vårdnadshavare.	  	  Samtliga	  
anmälningar	  anmäldes	  för	  kännedom	  till	  huvudmannen.	  
	  
Skolan	  arbetar	  mycket	  aktivt	  och	  medvetet	  med	  värdegrundsfrågor	  i	  många	  olika	  situationer	  och	  
under	  hela	  läsåret.	  Många	  motiv	  i	  waldorfskolans	  kursplan	  ger	  anledning	  till	  fördjupade	  samtal	  om	  
värdegrund,	  jämlikhet	  samt	  ett	  fördjupat	  demokratiskt	  samtal.	  I	  alla	  klasser	  finns	  avsatt	  tid	  per	  vecka	  
eller	  dag	  där	  aktuella	  händelser,	  ofta	  av	  social	  karaktär,	  diskuteras	  under	  lärarens	  eller	  elevernas	  
ledning.	  I	  detta	  sammanhang	  finns	  det	  ofta	  grund	  för	  samtal	  om	  den	  gemensamma	  värdegrunden,	  
trivselregler	  och	  elevernas	  rättigheter	  och	  skyldigheter.	  
	  
Elevhälsan	  har	  under	  året	  haft	  ökat	  fokus	  på	  förebyggande	  och	  hälsofrämjande	  arbete.	  
	  
På	  skolans	  hemsida	  finns	  en	  hänvisning	  hur	  man	  ska	  gå	  tillväga	  vid	  klagomål.	  	  
	  
Under	  perioden	  förekom	  inga	  anmälningar	  till	  Skolinspektionen.	  
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Trygghet	  och	  studiero	  
	  
Skolan	  arbetar	  aktivt	  för	  att	  säkerställa	  att	  det	  råder	  studiero	  i	  skolan.	  Skolan	  är	  relativt	  liten	  och	  har	  i	  
allmänhet	  en	  lugn,	  trygg	  atmosfär.	  En	  översyn	  av	  ordningsreglerna	  ägde	  rum	  under	  våren	  2015	  
tillsammans	  med	  elevrådet	  och	  kollegiet.	  Nya	  ordningsregler	  gäller	  från	  hösten	  2015.	  
	  
Vid	  trivselenkäten	  bland	  eleverna	  uppmärksammades	  att	  eleverna	  uppfattade	  att	  skolans	  
ordningsregler	  inte	  tillämpades	  konsekvent	  av	  medarbetarna	  på	  skolan.	  Tillämpningen	  har	  därför	  
diskuterats	  inom	  kollegiet	  under	  HT	  2015.	  
	  
Under	  perioden	  förekom	  oro	  i	  några	  klasser	  vilket	  föranledde	  såväl	  individuella	  åtgärder	  inom	  
elevhälsan	  som	  förebyggande	  åtgärder	  på	  klassnivå.	  Det	  förekom	  dock	  inga	  disciplinära	  åtgärder	  i	  
enlighet	  med	  skollagens	  bestämmelser.	  
	  
Trivselenkät	  VT	  2015:	  
	  
Under	  vårterminen	  genomfördes	  en	  trivselenkät	  i	  klasserna	  4-‐9.	  Resultatet	  visade	  bland	  annat	  
följande:	  
	  

-‐ En	  majoritet	  av	  eleverna	  uppgav	  att	  de	  för	  det	  mesta	  trivdes	  i	  skolan	  och	  de	  uppgav	  att	  man	  
kände	  sig	  trygga.	  Kränkningar	  i	  skolan	  och	  på	  sociala	  medier	  förekom	  dock.	  Det	  fanns	  ingen	  
specifik	  plats	  eleverna	  upplevde	  som	  mer	  riskabel	  ur	  ett	  kränkningsperspektiv.	  

-‐ Eleverna	  uppgav	  att	  de	  inte	  tyckte	  att	  lärarna	  fullt	  ut	  säkerställde	  att	  skolans	  ordningsregler	  
följs	  och	  såg	  till	  att	  det	  var	  lugn	  och	  ro	  på	  lektionerna.	  

-‐ Eleverna	  angav	  att	  de	  inte	  alltid	  ges	  möjlighet	  att	  påverka	  skolarbetets	  uppläggning	  och	  
planering	  men	  att	  de	  fick	  diskutera	  och	  debattera	  på	  lektionerna.	  

-‐ De	  främsta	  klagomålen	  gällde	  skolmaten,	  för	  lite	  läxor,	  att	  det	  inte	  finns	  en	  idrottshall	  på	  
skolan,	  brist	  på	  aktiviteter	  på	  rasterna,	  bristande	  IT,	  kompisstödjarna,	  städningen	  av	  
klassrummen.	  

	  
Skolenkäten	  HT	  2016:	  
	  
Under	  hösten	  besvarade	  elever	  i	  åk	  5	  och	  9,	  medarbetare	  och	  vårdnadshavare	  Skolinspektionens	  
skolenkät	  inför	  kommande	  inspektion.	  
	  
Resultatet	  i	  sin	  helhet	  återfinns	  på	  Skolinspektionens	  hemsida:	  
	  
http://siris.skolverket.se/siris/ris.skolenkat.searchForm	  
	  
Sammanfattande	  slutsatser	  baserade	  på	  betydande	  avvikelser	  (mer	  än	  0,5	  punkters	  plus	  eller	  
minusavvikelse)	  från	  riket	  vilket	  definieras	  som	  samtliga	  som	  medverkade	  i	  skolenkäten.	  Riket	  anges	  
inom	  parantes.	  
	  
Elever	  åk	  5:	  
	  
Positiv	  avvikelse:	  
Jag	  har	  studiero	  på	  lektionerna	  	   	   7,4	  (6,4)	   1,0	  
I	  min	  skola	  respekterar	  vi	  varandra	  	   	   8,4	  (7,6)	   0,8	  
Jag	  är	  nöjd	  med	  min	  skola	  som	  helhet	  	   	   9,3	  (8,1)	   0,8	  
De	  vuxna	  på	  skolan	  reagerar	  om	  de	  får	  kännedom	  	  
att	  någon	  varit	  elak	  mot	  en	  elev	   	   8,8	  (8,2)	   0,6	  
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Mina	  lärare	  förklarar	  vad	  vi	  ska	  göra	   	   9,1	  (8,6)	   0,5	  
Skolarbetet	  är	  roligt	  	   	   	   7,5	  (7,0)	   0,5	  
	  
Negativ	  avvikelse:	  
I	  min	  skola	  finns	  det	  extrauppgifter	  när	  man	  är	  klar	   7,2	  (8,6)	   -‐1,4	  
Jag	  kan	  nå	  kunskapskraven	  i	  skolan	  om	  jag	  försöker	   7,4	  (8,7)	   -‐1,3	  
Elevhälsogruppen	  i	  min	  skola	  frågar	  oss	  elever	  	  
hur	  vi	  har	  det	  i	  skolan	  och	  hemma	   	   6,3	  (7,4)	   -‐1,1	  
I	  min	  skola	  finns	  det	  elever	  som	  jag	  är	  rädd	  för…(-‐)	  	   7,4	  (8,3)	   -‐0,9	  
Skolarbetet	  är	  för	  svårt	  för	  mig	  (-‐)	  	   	   6,7	  (7,5)	   -‐0,8	  
På	  lektionerna	  får	  vi	  diskutera	  och	  debattera	  olika	  frågor	   7,2	  (7,8)	   -‐0,6	  
	  
	  
Kommentar:	  
De	  negativa	  avvikelserna	  ligger	  främst	  inom	  området	  utmaningar/stimulans,	  argumentation	  och	  
kritiskt	  tänkande	  inom	  undervisningen.	  Eleverna	  vill	  se	  mer	  proaktivt	  arbete	  från	  elevhälsan	  och	  det	  
finns	  elever	  på	  skolan	  man	  är	  rädd	  för.	  De	  positiva	  avvikelserna	  ligger	  främst	  inom	  området	  trygghet,	  
studiero	  och	  arbetet	  med	  kränkande	  behandling	  men	  även	  att	  skolarbetet	  är	  roligt.	  
Eleverna	  är	  i	  betydligt	  högre	  grad	  än	  riket	  nöjda	  med	  sin	  skola	  som	  helhet.	  
	  
Elever	  åk	  9:	  
	  
Positiv	  avvikelse:	  
Grundläggande	  värden	  i	  
undervisningen/lärandet	  	   	   7,1	  (5,9)	   1,2	  
Argumentation	  och	  kritiskt	  tänkande	  	   7,5	  (6,4)	   1,1	  
Grundläggande	  värden	  på	  skolan	  	   7,1	  (6,4)	   0,7	  
Stimulans	  	   	   	   6,2	  (5,6)	   0,6	  
	  
	  
Negativ	  avvikelse:	  
Ordningsregler	  	   	   3,1	  (5,2)	   2,1	  
	  
Kommentar:	  
Den	  negativa	  avvikelsen	  ligger	  inom	  området	  ordningsregler.	  De	  detaljerade	  siffrorna	  visar	  att	  det	  
främst	  handlar	  om	  att	  eleverna	  inte	  följer	  de	  ordningsregler	  som	  finns	  och	  att	  man	  inte	  varit	  med	  om	  
att	  utforma	  reglerna.	  Skolans	  bedömning	  är	  att	  detta	  främst	  handlar	  om	  missnöje	  med	  skolans	  
förbud	  mot	  mobiltelefoner	  under	  skoldagen.	  
De	  positiva	  avvikelserna	  ligger	  inom	  området	  grundläggande	  värden,	  stimulans	  och	  kritiskt	  tänkande.	  
Elevernas	  nöjdhet	  med	  skolan	  som	  helhet	  ligger	  något	  över	  rikets	  medelvärde	  (6,7	  mot	  rikets	  6,6).	  
	  
	  
Personal:	  
	  
Positiv	  avvikelse:	  
Pedagogiskt	  ledarskap	  	   	   8,8	  (7,5)	   1,3	  
Särskilt	  stöd	  	   	   	   9,3	  (8,1)	   1,2	  
Elevhälsa	  	   	   	   8,9	  (7,7)	   1,2	  
Utveckling	  av	  utbildningen	  	   	   7,9	  (6,8)	   1,1	  
Elevinflytande	  	   	   7,3	  (6,5)	   0,8	  
Samverkan	  av	  undervisning	  	   	   7,3	  (6,6)	   0,7	   	  
Studiero	  	   	   	   7,6	  (6,9)	   0,7	  
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Ordningsregler	  	   	   8,5	  (7,9)	   0,6	  
Argumentation	  och	  kritiskt	  tänkande	  	   7,8	  (7,3)	   0,5	  
	  
	  
Negativ	  avvikelse:	  
Bedömning	  och	  betygsättning	  	   6,6	  (7,2)	   0,6	  
	  
Kommentar:	  
Den	  negativa	  avvikelsen	  gäller	  bedömning	  och	  betygssättning.	  De	  detaljerade	  siffrorna	  visar	  att	  det	  
handlar	  om	  bristande	  samarbete	  kring	  bedömningen	  och	  otydlighet	  om	  hur	  bedömningen	  ska	  gå	  till.	  
De	  positiva	  avvikelserna	  spänner	  över	  ett	  brett	  fält.	  
	  
Vårdnadshavare:	  
	  
Negativavvikelse:	  
Veta	  vad	  som	  krävs	  	   	   5,9	  (6,9)	   -‐1,0	  
	  
Positiv	  avvikelse:	  
Elevhälsa	  	   	   	   7,5	  (6,7)	   0,8	  
Stimulans	  	   	   	   8,0	  (7,3)	   0,7	  
Studiero	  	   	   	   7,2	  (6,6)	   0,6	  
	  
Kommentar:	  
Den	  negativa	  avvikelsen	  är	  inom	  området	  Veta	  vad	  som	  krävs.	  De	  detaljerade	  siffrorna	  visar	  att	  det	  
främst	  gäller	  frågorna	  ”Jag	  vet	  vad	  mitt	  barn	  behöver	  kunna	  för	  
att	  nå	  kunskapskraven	  i	  skolan”	  samt	  ”	  Mitt	  barns	  klasslärare/mentor	  informerar	  
mig	  om	  vad	  som	  ska	  göras	  i	  skolarbetet”.	  
De	  positiva	  avvikelserna	  är	  inom	  området	  elevhälsa,	  stimulans	  och	  studiero.	  
Delfrågan	  ”	  Undervisningen	  i	  skolan	  väcker	  mitt	  barns	  lust	  att	  lära”	  har	  en	  positiv	  avvikelse	  om	  1,3.	  
Den	  övergripande	  nöjdheten	  är	  8,2	  mot	  rikets	  7,9.	  
	  
Slutsatser:	  
Kollegiet	  och	  rektor	  har	  identifierat	  följande	  specifika	  arbetsområden	  mot	  bakgrund	  av	  skolenkätens	  
resultat.	  Arbete	  inom	  dessa	  områden	  kommer	  att	  fortsatt	  vara	  en	  del	  av	  skolans	  systematiska	  
kvalitetsarbete.	  
	  

-‐ Hur	  kan	  vi	  bli	  tydligare	  med	  kunskapskraven	  utan	  kompromissa	  med	  waldorfpedagogiska	  
ideal	  och	  metoder?	  Detta	  gäller	  såväl	  gentemot	  elever	  som	  vårdnadshavare	  och	  inkluderar	  
området	  betyg	  och	  bedömning.	  

-‐ Arbeta	  med	  förståelse	  för	  skolans	  ordningsregler	  och	  säkerställa	  att	  alla	  medarbetare	  följer	  
ordningsreglerna	  konsekvent	  

-‐ Hur	  kan	  elevhälsoarbetet	  bli	  mer	  proaktivt	  och	  förebyggande?	  
	  
Vi	  gläder	  oss	  även	  åt	  den	  höga	  graden	  av	  övergripande	  nöjdhet	  i	  alla	  undersökta	  grupper	  
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Vision	  och	  mål	  för	  skolans	  verksamhet	  
	  
Vid	  en	  workshop	  9	  mars	  2015	  med	  kollegium	  och	  styrelsemedlemmar	  utarbetades	  en	  uppdaterad	  
version	  av	  skolans	  visionsdokument.	  
Avsikten	  var	  att	  publicera	  dokumentet	  på	  skolans	  hemsida	  och	  skicka	  det	  till	  föräldrarna	  under	  HT	  
2015.	  Detta	  har	  ännu	  inte	  ägt	  rum	  eftersom	  det	  fanns	  behov	  av	  ytterligare	  justeringar.	  En	  ny	  
visionsdag	  är	  planerad	  till	  april	  2016.	  
	  

Ø Uppgift	  under	  VT	  2016:	  
• Publicera	  skolans	  visionsdokument	  på	  hemsidan	  och	  skicka	  till	  föräldrarna	  

	  
	  
	  
Undervisningens	  resultat	  (betyg	  och	  nationella	  prov)	  
	  
Officiell	  statistik	  från	  lå	  2014/2015	  publicerades	  under	  hösten	  2015.	  Resultatet	  har	  i	  januari	  2016	  
sammanställts	  och	  analyserats	  av	  rektor	  och	  kollegium.	  
	  
Betyg:	  
Skolan	  sätter	  endast	  betyg	  i	  klass	  9.	  
	  
Meritvärden:	  
	  
	   Lunds	  Waldorfskola	   Genomsnitt	  i	  Lunds	  kommun	  
	  
2014/2015:	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  262,0	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  250,6	  
2013/2014:	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  243,7	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  236,2	   	  
2012/2013:	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  251,1	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  233,2	  
	  
Kommentar:	  	  
Meritvärdet	  avspeglar	  i	  hög	  grad	  elevgruppernas	  varierande	  sammansättning.	  Klasserna	  är	  små	  och	  
det	  är	  svårt	  att	  dra	  mer	  omfattande	  slutsatser	  av	  meritvärdet.	  Skolans	  meritvärden	  befinner	  sig	  i	  top	  
10	  inom	  kommunen.	  
	  
Salsavärde*:	  

År	  

Föräldrarnas	  
genomsnittliga	  
utbildningsnivå	  

Faktiskt	  
värde	  

(F)	  

Modell-‐	  
beräknat	  
värde	  (B)	  

Residual	  
(R=F-‐B)	  

Faktiskt	  
värde	  (F)	  

Modell-‐	  
beräknat	  
värde	  (B)	  

Residual	  
(R=F-‐B)	  

2015	   2,66	   100	   95	   5	   262	   259	   3	  
2013	   2,63	   94	   94	   0	   251	   244	   7	  

2014	   2,59	   82	   93	   -‐11	   244	   246	   -‐2	  
	  

Kommentar:	  	  
Salsavärdet	  visar	  betygsnivån	  i	  förhållande	  till	  det	  ”förväntade”(modellberäknade).	  Över	  åren	  visar	  
värdet	  en	  normal	  variation.	  Föräldrarnas	  utbildningsnivå	  är	  förhållandevis	  hög.	  
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*	  Analysverktyget	  SALSA	  presenterar	  skolors	  resultat	  av	  slutbetygen	  i	  årskurs	  9	  efter	  att	  viss	  hänsyn	  tagits	  till	  
elevsammansättningen.	  SALSA	  är	  en	  statistisk	  modell	  som	  jämför	  skolors	  betygsresultat.	  Det	  betyder	  att	  skolornas	  resultat	  
räknas	  fram	  genom	  att	  de	  faktiska	  betygsresultaten	  sätts	  i	  relation	  till	  ett	  antal	  bakgrundsfaktorer.	  Det	  är	  föräldrarnas	  
utbildningsnivå	  och	  fördelningen	  pojkar/flickor	  samt	  andelen	  nyinvandrade	  elever,	  dvs	  andelen	  elever	  som	  kommit	  till	  
Sverige	  under	  de	  senaste	  fyra	  åren,	  som	  utgör	  bakgrundsfaktorerna.	  Störst	  betydelse	  för	  resultaten	  i	  modellen	  har	  
föräldrars	  utbildningsnivå.	  

Nationella	  prov:	  
	  
Resultat	  åk	  3	  2010/11	  –	  2014/2015:	  
	  
Andel som 
nått kravnivån                   

Ämne   2014/2015 2013/2014 2012/2013 2010/2011 
  Delprov Skolan Riket Skolan Riket Skolan Riket Skolan Riket 

Matematik 
Muntlig 
kommunikation 88,2 93,1 92,0 93,8 96,2 94,5 75,0 93,0 

Matematik 
Sannolikhet, 
huvudräkning 82,4 91,7 80,0 88,0 96,2 77,9 75,0 83,8 

Matematik 
Uppdelning av tal, 
enkla problem 76,5 90,6 96,0 94,1 96,2 95,1 .. 91,4 

Matematik Geometriska begrepp 94,1 83,4 92,0 93,1 88,5 88,1 .. 87,9 

Matematik 
Räknesätt, enkla 
problem 88,2 92,7 60,0 71,6 84,6 92,5 75,0 90,0 

Matematik 

Mätning massa, 
skriftliga 
räknemetoder 76,5 82,1 96,0 82,0 88,5 80,7 .. 81,6 

Matematik Enkla problem 76,5 90,7 76,0 91,0 96,2 92,2 100,0 91,4 
Medelvärde 
Matematik   83,2 89,2 84,6 87,7 92,3 88,7 81,3 88,4 
Svenska Tala: muntlig uppgift 81,3 96,0 100,0 97,9 76,9 95,5 100,0 94,9 
Svenska Läsa: berättande text 93,8 94,7 92,0 94,4 84,6 94,9 93,8 93,9 
Svenska Läsa: faktatext 87,5 92,6 92,0 91,8 92,3 94,0 87,5 89,7 

Svenska 
Läsa: enskild 
högläsning 93,8 94,9 80,0 94,4 92,3 93,7 87,5 91,9 

Svenska 
Läsa: enskilt 
textsamtal 93,8 97,0 92,0 97,5 92,3 97,1 87,5 91,6 

Svenska 
Skriva: berättande 
text 87,5 91,8 88,0 90,3 80,8 91,1 81,3 87,9 

Svenska 
Skriva: stavning och 
interpunktion 81,3 90,0 84,0 89,7 69,2 87,5 100,0 94,5 

Svenska Skriva: faktatext 87,5 88,2 92,0 86,2 88,5 88,9 100,0 92,1 
Medelvärde 
Svenska   88,3 93,2 90,0 92,8 84,6 92,8 92,2 92,1 
	  
	  
Kommentar:	  
Resultaten	  varierar	  mellan	  åren	  men	  ligger	  generellt	  något	  under	  rikets	  genomsnittsvärden.	  Det	  är	  
förväntat	  med	  tanke	  på	  waldorfskolans	  något	  långsammare	  inlärningstakt	  under	  de	  första	  
årskurserna.	  Differensen	  är	  något	  större	  i	  svenska	  än	  i	  matematik.	  
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Resultat	  åk	  6	  2012/2013	  –	  2014/2015:	  
Svenska,	  engelska	  och	  matematik	  
	  
	  	   	  	   2014/2015	   2013/2014	   2012/2013	  
	  	   	  	   Lunds	  WS	   Riket	   Lunds	  WS	   Riket	   Lunds	  WS	   Riket	  

Svenska Provbetyg 13 13,5 14 13,5 13,4 13,1 
Svenska Muntlig förmåga 15 14,4 14,6 14,3 13,6 14,2 
Svenska Läsförståelse 8,5 14,6 13,8 14,8 14,8 13,8 
Svenska Skriftlig förmåga 11,3 11,6 13,5 11,8 12,3 11,6 
Matematik Provbetyg 12,3 12,6 12,8 12,8 11,7 14,1 
Engelska Provbetyg 9,1 14,9 14,7 14,4 .. 14,9 
Engelska Muntlig förmåga 7,8 14,8 15 14,1 17,5 14,2 
Engelska Receptiv förmåga 8,6 14,5 14,1 14 .. 15,1 
Engelska Skriftlig förmåga 8,5 14,3 15,2 13,8 14,5 13,7 
	  
	  
Kommentar:	  	  
Underlaget	  för	  jämförelse	  är	  litet	  pga	  små	  klasser.	  Svårt	  att	  dra	  generella	  slutsatser.	  Provresultatet	  
ligger	  över	  3	  år	  något	  oftare	  över	  eller	  lika	  med	  rikets	  genomsnitt.	  
	  
Resultat	  åk	  9	  2012/13	  –	  2014/2015	  (svenska,	  matematik,	  engelska):	  
	  
NP	  åk	  9	  Genomsnittliga	  
betygsprovspoäng	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   2014/2015	   2013/2014	   2012/2013	  
	  	   Lunds	  WS	   Riket	   Lunds	  WS	   Riket	   Lunds	  WS	   Riket	  

Svenska 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Sammanvägt provbetyg 14,5 13,5 15 13,6 13,1 13,3 
Tala (delprov A) 14,3 15 16 14,7 13,2 14,3 
Läsa (delprov B) 15,2 13,1 15,9 13,5 14,5 13,5 
Skriva (delprov C) 14,6 12,4 12,2 12,5 12,5 12,2 
Matematik 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Provbetyg 12,7 10,7 11,5 11,4 14,3 12,2 
Engelska 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Sammanvägt provbetyg 17 15,1 15,1 15 15,8 14,9 
Tala (delprov A) 18 15,1 15,7 14,8 13,8 14,4 
Läsa och lyssna (delprov B) 16,7 14,8 15,1 15,1 16,4 15,2 
Skriva (delprov C) 17,3 14,3 13,8 13,9 14,3 13,8 
	  
	  
Kommentar:	  
Provresultaten	  ligger	  oftast	  något	  över	  genomsnittet	  i	  riket.	  Mest	  påtagligt	  är	  detta	  i	  matematik	  och	  
engelska.	  Jämförelsematerialet	  är	  dock	  litet	  pga	  små	  klasser.	  
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Resultat	  nationella	  prov	  NO/SO:	  
	  
År:	   	   Prov:	   	   Lunds	  WS:	   	   Riket:	  
2014/2015	   	   Fysik	   	   13,4	   	   11,8
	   	   Samhällskunskap	   15,5	   	   12,9	  
2013/2014	   	   Kemi	   	   15,3	   	   11,4	  
	   	   Historia	   	   13,5	   	   12,4	  
2012/2013	   	   Samhällskunskap	   15,5	   	   13,8	  
	  
Kommentar:	  
Provresultaten	  ligger	  genomgående	  högre	  än	  motsvarande	  resultat	  för	  riket.	  Differensen	  motsvarar	  
skillnaden	  i	  meritvärde.	   	  
	  
Sammanfattande	  diskussion:	  
	  
Klasserna	  på	  skolan	  är	  genomgående	  små	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  dra	  generella	  slutsatser.	  I	  de	  lägre	  
årskurserna	  indikerar	  resultaten	  på	  de	  nationella	  proven	  att	  skolan	  genom	  sin	  pedagogik	  har	  en	  
något	  långsammare	  inlärningstakt.	  I	  åk	  6	  är	  detta	  i	  viss	  mån	  neutraliserat	  men	  här	  förekommer	  stor	  
variation.	  I	  åk	  9	  ligger	  resultaten	  i	  stort	  sett	  över	  riksgenomsnittet	  vilket	  även	  motsvaras	  av	  
meritvärdet	  som	  ligger	  högre	  än	  riket	  och	  hemkommunen.	  
	  
En	  bakgrund	  till	  resultaten	  i	  åk	  3	  och	  6	  kan	  även	  vara	  att	  vi	  medvetet	  inte	  tränar	  eller	  förbereder	  
eleverna	  inför	  de	  nationella	  proven.	  Proven	  innehåller	  också	  många	  frågor	  vars	  upplägg	  och	  
rättningsmall	  eleverna	  upplever	  som	  främmande	  i	  förhållande	  till	  den	  normala	  undervisningen.	  	  
	  
Timplan	  och	  schema	  
	  
Vid	  inledningen	  av	  HT	  2015	  förlängdes	  skoldagen	  med	  ca	  20	  min/dag	  för	  att	  den	  samlade	  
undervisningstiden	  bättre	  ska	  motsvara	  den	  lagstadgade	  timplanen.	  Förändringen	  föll	  väl	  ut	  och	  
innebar	  främst	  ett	  något	  lugnare	  schema	  och	  en	  bättre	  dagsrytm.	  
	  
Elevens	  val	  infördes	  som	  löpande	  timme	  i	  klass	  2-‐9	  under	  HT	  2014.	  Under	  läsåret	  2015/2016	  delas	  
elevens	  val	  upp	  mellan	  löpande	  timmar/vecka	  och	  tre	  temadagar	  i	  maj.	  Elevens	  val	  orienterar	  sig	  
under	  läsåret	  kring	  det	  övergripande	  temat	  ”hållbarhet”	  med	  bland	  annat	  möjligheter	  att	  lära	  sig	  mer	  
om	  skrotkonst,	  hållbarhetsblogg,	  cykelrenovering	  och	  odling.	  
	  
Under	  HT	  2015	  implementerades	  en	  nya	  digital	  plattform	  med	  schemaläggning	  (Schoolsoft)	  och	  
närvarokontroll.	  Även	  skolans	  kö	  administreras	  nu	  i	  Schoolsoft.	  
	  
	  
Samarbete	  hem	  och	  skola	  
	  
I	  alla	  klasser	  på	  skolan	  hålls	  minst	  ett	  föräldramöte	  per	  termin.	  	  Föräldrar	  är	  alltid	  välkomna	  att	  
besöka	  skolan	  och	  närvara	  vid	  undervisningen	  efter	  överenskommelse	  med	  läraren.	  
	  
För	  alla	  elever	  i	  skolan	  erbjuds	  ett	  utvecklingssamtal/termin.	  Utöver	  detta	  sker	  ett	  stort	  antal	  samtal	  
kring	  elever	  med	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  i	  samband	  med	  upprättande	  eller	  revidering	  av	  
åtgärdsprogram.	  I	  dessa	  samtal	  deltar	  oftast	  skolans	  specialpedagog,	  elev,	  vårdnadshavare	  samt	  
klassläraren	  och	  ibland	  assistent	  och	  ämneslärare.	  	  
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Under	  ledning	  av	  rektor	  hölls	  även	  ett	  flertal	  elevvårdskonferenser	  med	  berörda	  föräldrar,	  elever,	  
lärare	  och	  representanter	  för	  elevhälsan.	  
	  
Från	  och	  med	  VT	  2014	  informerar	  skolan	  föräldrarna	  en	  gång/läsår	  i	  ett	  skriftligt	  omdöme/IUP.	  	  
Våren	  2015	  erhöll	  eleverna	  i	  klass	  8	  för	  första	  gången	  ett	  tregradigt	  betygsliknande	  omdöme	  för	  att	  
tydligare	  indikera	  en	  betygsnivå	  inför	  åk	  9.	  
	  
Klasslärarna	  informerar	  vårdnadshavarna	  kontinuerligt	  om	  vad	  klassen	  arbetar	  med,	  dels	  vid	  
föräldramöten,	  dels	  per	  mail	  eller	  brev.	  Även	  i	  övrigt	  sker	  mycket	  av	  kommunikationen	  per	  telefon,	  
sms	  eller	  e-‐post.	  
Skolans	  ledning	  skickade	  i	  början	  av	  veckan	  eller	  på	  helgen	  innan	  ut	  ett	  veckobrev	  per	  e-‐post	  till	  
samtliga	  föräldrar	  som	  informerar	  om	  föräldramöten,	  gemensamma	  aktiviteter,	  matsedel	  etc.	  
På	  skolans	  hemsida	  finns	  aktuella	  kontaktuppgifter,	  busstider	  och	  annan	  aktuell	  information.	  
	  
Rektor	  informerar	  även	  regelbundet	  om	  aktuella	  händelser	  på	  skolan	  via	  hemsidans	  blogg.	  
	  
På	  skolan	  finns	  en	  föräldraförening	  (HAFF)	  där	  samtliga	  föräldrar	  är	  medlemmar.	  Föräldraföreningen	  
har	  egna	  protokollförda	  möten	  och	  ordnar	  olika	  aktiviteter,	  bland	  annat	  den	  årliga	  julbasaren.	  Vid	  
behov	  har	  föräldraföreningen	  möten	  med	  kollegiet,	  rektor	  eller	  skolans	  styrelse.	  Från	  VT	  16	  deltar	  
HAFF:s	  ordförande	  som	  adjungerad	  i	  styrelsens	  möten.	  
Aktuell	  information	  om	  HAFF	  finns	  nu	  på	  en	  egen	  flik	  på	  skolans	  hemsida.	  Det	  finns	  även	  en	  
facebookgrupp	  ”Lunds	  Waldorfföräldrar	  och	  lärare”.	  
	  
Elevhälsa,	  särskilt	  stöd	  
	  
Skolans	  elevhälsoteam	  (EHT)	  består	  av	  rektor,	  specialpedagog,	  skolsköterska,	  kurator	  och	  vid	  behov	  
skolpsykolog,	  kurator	  och	  skolläkare.	  Under	  hösten	  kunde	  vi	  knyta	  en	  antroposofiskt	  orienterad	  
skolläkare	  till	  skolan.	  	  
Teamet	  träffas	  som	  regel	  varje	  vecka.	  Vid	  mötet	  förs	  minnesanteckningar	  av	  rektor.	  Vid	  mötet	  ligger	  
fokus	  på	  planering	  och	  uppföljning	  av	  stödåtgärder,	  den	  psykosociala	  situationen	  i	  olika	  klasser	  och	  
samarbetet	  med	  elevens	  vårdnadshavare.	  Skolsköterskan	  finns	  sedan	  vårterminen	  2015	  på	  skolan	  
fyra	  dagar	  i	  veckan	  men	  har	  under	  hösten	  delvis	  varit	  tjänstledig	  pga	  studier.	  Skolläkaren	  har	  hittills	  
besökt	  skolan	  ett	  par	  gånger	  per	  termin,	  en	  utökning	  till	  1	  dag/månad	  har	  dock	  skett	  från	  hösten	  
2015.	  Skolan	  följer	  den	  nationella	  planen	  för	  elevhälsa.	  
Skolans	  psykolog	  anlitas	  som	  extern	  konsult	  för	  bland	  annat	  psykologiska	  utredningar	  och	  
rådgivning.	  Kurator	  finns	  tillgänglig	  en	  dag	  i	  veckan	  och	  medverkar	  regelbundet	  i	  elevhälsoteamet.	  
	  
Skolans	  har	  en	  specialpedagog	  som	  arbetar	  på	  heltid.	  	  
Specialpedagogen	  ansvarar	  för	  utredningar	  och	  åtgärdsprogram	  och	  ger	  även	  själv	  viss	  
stödundervisning.	  Samarbete	  sker	  med	  elevhälsoteamet	  men	  även	  ofta	  med	  elevens	  hemkommun,	  
Specialpedagogiska	  Skolmyndigheten,	  SPSM	  samt	  BUP.	  Skolan	  har	  sedan	  VT	  2015	  ett	  samarbetsavtal	  
med	  SPSM.	  Under	  HT	  2015	  anställdes	  en	  stödlärare	  på	  deltid	  som	  främst	  arbetar	  med	  särskilt	  stöd	  
för	  elever	  i	  klass	  2-‐6.	  
Skolan	  eftersträvar	  att	  i	  möjligaste	  mån	  inkludera	  alla	  elever	  i	  klassens	  vanliga	  undervisning	  och	  att	  
utbilda	  lärarna	  i	  ett	  integrerande	  arbetssätt.	  En	  av	  specialpedagogens	  viktigaste	  uppgifter	  är	  att	  
handleda	  lärarna.	  Enskild	  undervisning	  eller	  tillfällig	  undervisning	  i	  mindre	  grupp	  är	  dock	  i	  en	  del	  fall	  
nödvändigt	  utifrån	  det	  individuella	  barnets	  behov.	  
	  
Ø Uppgift	  VT	  2016:	  	  

o Fortsatt	  kollegialt	  utvecklingsarbete	  med	  syfte	  att	  ytterligare	  förstärka	  skolans	  
inkluderande	  arbetssätt.	  
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Åtgärdsprogram	  färdigställs	  enligt	  gällande	  styrdokument	  och	  beslutas	  av	  rektor	  eller	  
specialpedagog.	  Rektor	  godkänner	  alla	  beslut	  om	  anpassad	  studiegång	  eller	  beslut	  om	  särskild	  
undervisningsgrupp.	  Under	  perioden	  hade	  ca	  15	  %	  av	  eleverna	  på	  skolan	  ett	  åtgärdsprogram.	  
	  
Varje	  termin	  genomförs	  en	  elevhälsogenomgång	  där	  EHT	  träffar	  alla	  klasslärare.	  Denna	  genomgång	  
skedde	  i	  oktober	  resp.	  i	  januari.	  
	  
Under	  hösten	  2013	  påbörjades	  utformandet	  av	  skolans	  handlingsplan	  vid	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  
Detta	  arbete	  pågår	  fortfarande	  och	  har	  ännu	  inte	  avslutats.	  En	  anledning	  är	  de	  nya	  läs-‐,	  skriv-‐	  och	  
räknamål	  för	  utgången	  av	  årskurs	  1	  som	  regeringen	  aviserat	  ska	  börja	  gälla	  från	  1	  juli	  2016.	  Skolan	  
har	  valt	  att	  avvakta	  ytterligare	  arbete	  med	  läs-‐	  och	  skrivplanen	  tills	  de	  nya	  bestämmelserna	  har	  
publicerats.	  
	  
Ø Uppgift	  VT	  2016:	  Handlingsplan	  vid	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  ska	  vara	  godkänd	  och	  

implementeringen	  ska	  ha	  inletts.	  
	  
Förutom	  specialpedagogen	  undervisar	  flera	  lärare	  elever	  i	  behov	  av	  stöd.	  Sammanlagt	  består	  skolans	  
resurs	  för	  stödundervisning	  av	  ca	  1,5	  tjänster.	  Därutöver	  fanns	  under	  perioden	  fem	  
resurspedagoger/elevassistenter	  vars	  stöd	  särskilt	  riktades	  till	  elever	  med	  omfattande	  stödbehov	  
såväl	  inom	  ramen	  för	  undervisningen	  som	  under	  raster	  och	  på	  fritids.	  	  
	  
För	  elever	  med	  behov	  av	  extra	  stimulans	  och	  fördjupning	  erbjuder	  waldorfpedagogiken	  många	  
möjligheter	  genom	  periodundervisningen	  och	  arbetet	  med	  periodhäften.	  Skolans	  bibliotek	  är	  i	  det	  
sammanhanget	  en	  viktig	  resurs.	  Det	  finns	  goda	  möjligheter	  för	  eleverna	  att	  fördjupa	  sig	  i	  ett	  valt	  
tema,	  göra	  sidoprojekt	  eller	  specialarbeten.	  
Skolan	  har	  sedan	  hösten	  2014	  en	  deltidsanställd	  bibliotekarie	  som	  ansvarar	  för	  skolans	  bibliotek.	  
Biblioteket	  har	  även	  tillgång	  till	  digitala	  resurser.	  Skolans	  bokkatalog	  kommer	  under	  våren	  2016	  
digitaliseras.	  
	  
I	  klass	  1	  har	  under	  lå	  2015/2016	  en	  hjälplärare	  funnits	  vid	  sidan	  av	  klassläraren	  för	  att	  bland	  annat	  
hjälpa	  till	  med	  extra	  anpassningar,	  särskilt	  stöd	  och	  som	  extra	  resurs	  vid	  raster	  och	  utelek.	  
	  
Elevinflytande	  
	  
Vid	  skolan	  finns	  två	  elevråd	  som	  träffas	  ca	  1/månad.	  Elevråden	  består	  av	  representanter	  för	  
klasserna	  4-‐5	  resp.	  6-‐9.	  Vid	  elevrådets	  möten	  deltar	  som	  regel	  rektor	  och	  ibland	  någon	  lärare	  eller	  
annan	  medarbetare.	  
	  
I	  samtliga	  klasser	  finns	  klassråd/klassens	  timme	  som	  behandlar	  olika	  aktuella	  frågeställningar.	  
	  
Eleverna	  har	  i	  waldorfskolan	  omfattande	  möjligheter	  till	  inflytande	  över	  undervisningen.	  Det	  finns	  
dock	  skäl	  att	  ytterligare	  förtydliga	  skolans	  policy	  vad	  det	  gäller	  elevinflytande	  och	  deltagande	  i	  
planeringen	  av	  undervisningen	  för	  satt	  motsvara	  waldorfpedagogikens	  intentioner	  och	  skollagens	  
krav.	  Kollegiet	  och	  rektor	  har	  därför	  inlett	  ett	  arbete	  med	  att	  formulera	  skolans	  policy	  vad	  det	  gäller	  
elevinflytande.	  	  
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Språkval,	  elevens	  val	  och	  lokalt	  ämne	  
	  
De	  språk	  som	  eleverna	  studerar	  är:	  svenska,	  engelska	  och	  spanska	  från	  årskurs	  1.	  Från	  klass	  6	  kan	  
eleverna	  som	  språkval	  välja	  att	  fortsätta	  med	  spanskan	  eller	  påbörja	  nybörjarstudier	  i	  franska.	  Elever	  
kan	  vid	  behov	  få	  extra	  stöd	  i	  svenska	  eller	  engelska	  istället	  för	  ett	  modernt	  språk.	  Under	  VT	  2016	  
kommer	  en	  försöksperiod	  där	  eleverna	  får	  ”smaka	  på”	  franska	  och	  spanska	  som	  språkval	  genomföras	  
inför	  språkvalet	  i	  årskurs	  6.	  Motsvarande	  försöksperiod	  genomfördes	  HT	  2015	  men	  förläggs	  nu	  till	  
våren	  i	  åk	  5.	  
	  
Möjligheten	  till	  elevens	  val	  utgörs	  under	  läsåret	  2015/2016	  av	  1	  löpande	  timme/vecka	  samt	  under	  
våren	  tre	  temadagar.	  
	  
Skolan	  har	  eurytmi	  som	  skolans	  lokala	  tillval	  i	  samtliga	  årskurser.	  
	  
Studie	  och	  yrkesvägledning	  
	  
Under	  hela	  årskurs	  9	  besöks	  eleverna	  regelbundet	  av	  skolans	  Studie-‐	  och	  yrkesvägledare.	  Årskurs	  9	  
deltar	  i	  Gymnasiemässan	  samt	  besöker	  de	  olika	  gymnasieskolornas	  ”öppet	  hus”.	  	  
	  
Orientering	  om	  olika	  yrken	  förekommer	  förutom	  den	  direkta	  SYV	  kontakten	  inom	  en	  rad	  skolämnen	  
och	  undervisningsmoment	  samt	  vid	  praon	  i	  årskurs	  8.	  	  
	  
Arbetet	  med	  skolans	  SYV-‐plan	  har	  avslutats.	  
	  
Skolbibliotek	  
	  
Skolan	  erbjuder	  eleverna	  tillgång	  till	  ett	  skolbibliotek	  som	  ligger	  i	  direkt	  anslutning	  till	  skollokalerna.	  
På	  biblioteket	  finns	  såväl	  fack-‐	  som	  skönlitteratur	  samt	  referenslitteratur.	  En	  datorisering	  av	  
bibliotekets	  bokkatalog	  pågår.	  En	  utbildad	  bibliotekarie	  är	  ansvarig	  för	  biblioteket	  med	  20	  %	  tjänst	  
men	  eleverna	  kan	  också	  besöka	  biblioteket	  med	  sin	  klasslärare.	  För	  inköp	  av	  nya	  böcker	  finns	  en	  årlig	  
budget.	  
	  
Med	  start	  i	  februari	  2014	  har	  skolan	  ett	  abonnemang	  på	  ne.se	  som	  ger	  samtliga	  medarbetare	  och	  
elever	  full	  tillgång	  till	  de	  samlade	  resurserna	  inom	  Nationalencyklopedin.	  Avtalet	  utvärderades	  våren	  
2015	  av	  lärarna	  och	  har	  förlängts	  eftersom	  utvärderingen	  var	  övervägande	  positiv.	  
	  
Från	  2016	  kommer	  skolan	  att	  delta	  i	  det	  statligt	  finansierade	  Läslyftet	  som	  även	  inkluderar	  
biblioteket	  som	  resurs	  för	  lärandet.	  
	  
Ø Uppgift	  för	  VT	  2016:	  

o Fortsatt	  datorisering	  av	  bibliotekets	  katalog	  samt	  inköp	  av	  relevant	  litteratur.	  
Omorganisation	  av	  lärarbibliotek	  och	  lager	  av	  klassuppsättningar	  ska	  vara	  avslutad.	  
Integration	  av	  moderna	  lärverktyg	  i	  bibliotekets	  verksamhet.	  

o Fortsatt	  implementering	  av	  ne.se	  i	  skolans	  löpande	  undervisning.	  
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IKT	  i	  skolan	  
	  
Skolan	  har	  en	  datasal	  på	  säteriet	  med	  tillgång	  till	  internet.	  Många	  elever	  med	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  
har	  egen	  dator	  i	  klassrummet	  eller	  andra	  IKT	  hjälpmedel	  vilket	  definieras	  av	  åtgärdsprogrammet.	  	  
Skolan	  har	  avstått	  från	  att	  installera	  ett	  trådlöst	  nätverk	  och	  har	  för	  avsikt	  att	  upprätthålla	  denna	  
princip.	  Istället	  har	  skolans	  internetförbindelse	  byggts	  ut	  genom	  ett	  större	  fast	  installerat	  nätverk.	  
Under	  hösten	  2014	  kopplades	  samtliga	  klassrum	  i	  årskurs	  6-‐9	  samt	  flera	  facksalar	  med	  fast	  
förbindelse	  till	  internet.	  De	  installerades	  även	  projektorer	  i	  åk	  6-‐9	  samt	  i	  bild-‐	  och	  musiksal.	  
	  
Under	  2016	  kommer	  skolan	  sannolikt	  kopplas	  upp	  mot	  fibernät	  vilket	  innebär	  en	  mycket	  välkommen	  
utökning	  av	  tillgänglig	  bandbredd	  och	  därmed	  bättre	  möjligheter	  att	  använda	  digitala	  molntjänster.	  
	  
En	  plan	  för	  IKT	  utvecklades	  under	  vårterminen	  2014.	  I	  planen	  ingick	  bland	  annat	  en	  utökning	  av	  
antalet	  datorer	  i	  datasalen	  samt	  ovan	  nämnda	  åtgärder.	  	  
De	  flesta	  medarbetare	  erhöll	  till	  skolstarten	  2014	  en	  egen	  bärbar	  dator	  som	  arbetsredskap.	  
	  
Ø Uppgift	  under	  2016:	  

o Översyn	  av	  IKT-‐planen	  med	  anledning	  av	  nya	  lokalbehov	  samt	  uppkopplingen	  mot	  
fibernät.	  

	  
Fritids	  
	  
I	  direkt	  anslutning	  till	  skolan	  finns	  fritidshemmet	  Vindkulla	  som	  tar	  emot	  barn	  från	  klass	  1-‐3	  samt	  vid	  
gamla	  skolan	  Månkulla	  för	  barn	  i	  klass	  4-‐6.	  Den	  fristående	  verksamheten	  Solvinden	  bedriver	  vid	  
Oscarshem	  i	  Lund	  även	  fritidsverksamhet	  för	  flera	  av	  skolans	  barn.	  Under	  perioden	  var	  ca	  90	  barn	  
inskrivna	  i	  verksamheten	  på	  Vindkulla	  och	  Månkulla.	  Det	  övergripande	  ansvaret	  för	  
fritidsverksamheten	  åligger	  rektor,	  medarbetarna	  organiserar	  dock	  i	  hög	  grad	  verksamheten	  själva	  
under	  ledning	  av	  fritidshemmets	  föreståndare.	  Vid	  några	  tillfällen	  eller	  vid	  behov	  deltar	  även	  rektor	  i	  
planeringsmöten.	  Medarbetarna	  genomförde	  också	  en	  egen	  studiedag	  på	  annan	  ort.	  Fritidshemmet	  
erbjuder	  såväl	  fri	  lek	  som	  ordnade	  aktiviteter,	  i	  hög	  grad	  genom	  utomhusaktiviteter.	  
Inomhusverksamhet	  inkluderar	  hantverk	  och	  pyssel,	  bildskapande,	  spel	  och	  lek.	  Möjligheterna	  till	  
utomhusaktivitet	  har	  utökats	  under	  höstterminen	  med	  bland	  annat	  inköp	  av	  en	  trefot	  för	  att	  laga	  
mat	  över	  öppen	  eld.	  
	  
I	  samband	  med	  en	  pensionsavgång	  beslutade	  rektor	  och	  medarbetargrupp	  våren	  2015	  att	  utlysa	  en	  
tjänst	  som	  fritidspedagog	  med	  arbetsledande	  ansvar	  på	  fritidshemmen	  Vindkulla	  och	  Månkulla.	  
Rekryteringen	  avslutades	  i	  juni	  2015	  och	  den	  nya	  medarbetaren	  inledde	  sitt	  arbete	  mer	  kontinuerligt	  
i	  samband	  med	  skolstarten	  HT	  2015.	  	  Bemanningen	  på	  fritids	  har	  under	  läsåret	  utökats	  något	  för	  att	  
skapa	  mer	  arbetsro.	  
	  
Skolmat	  
	  
Skolan	  erbjuder	  vegetarisk	  mat	  som	  lagas	  från	  grunden	  av	  ekologiska	  eller	  biodynamiska	  råvaror.	  I	  
köket	  arbetar	  4	  personer.	  Maten	  serveras	  i	  klassrummen	  (klass	  1-‐5)	  och	  i	  en	  mindre	  matsal	  (klass	  6-‐
9).	  I	  matsalen	  installerades	  under	  sommaren	  2014	  en	  buffé	  som	  möjliggör	  varmare	  mat	  och	  ett	  
fräscht	  salladsbord	  varje	  dag.	  Under	  hösten	  2015	  kunde	  skolan	  i	  allt	  högre	  grad	  njuta	  av	  grödor	  från	  
de	  egna	  odlingarna	  inom	  Hållbara	  Hardeberga.	  
	  
Skolans	  kökschef	  lämnade	  sin	  tjänst	  i	  början	  av	  HT	  2015.	  Ett	  helt	  nytt	  arbetslag	  och	  en	  ny	  kökschef	  
har	  därefter	  påbörjat	  sitt	  arbete	  med	  att	  bereda	  skolmåltider	  för	  elever	  och	  medarbetare.	  Efter	  en	  
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del	  inkörningsproblem	  och	  ombyggnader	  i	  köket	  fungerar	  nu	  organisationen	  kring	  skolans	  mat	  åter	  
som	  avsett.	  Fortfarande	  återstår	  dock	  arbete	  med	  logistik,	  tidshållning	  och	  menyer.	  	  
	  
Under	  HT	  2016	  genomfördes	  två	  matråd	  där	  elever,	  kökschef	  kunde	  samråda	  om	  olika	  frågor	  kring	  
skolmaten.	  
	  
Ett	  betydande	  problem	  är	  det	  omfattande	  behovet	  av	  specialkost	  som	  skapar	  stor	  arbetsbelastning	  i	  
köket	  och	  för	  elevhälsan.	  
	  

Ø Uppgift	  under	  HT	  2016:	  
o Fortsatt	  utvecklingsarbete	  av	  skolmaten	  genom	  matrådet	  och	  klassers	  deltagande	  i	  

utformningen	  av	  menyn.	  
o Optimering	  av	  tidshållning,	  logistik	  och	  menyer.	  
o Utveckla	  en	  policy	  för	  specialkost.	  

	  
Skolgård	  
	  
Under	  vårterminen	  inleddes	  arbetet	  med	  att	  ställa	  i	  ordning	  en	  skateboardramp	  som	  skänkts	  till	  
skolan.	  Arbetet	  är	  avslutat	  och	  rampen	  kan	  nu	  användas.	  I	  övrigt	  har	  arbetet	  med	  att	  utveckla	  nya	  
lekredskap	  på	  skolgårdarna	  inte	  gått	  vidare	  under	  hösten,	  bland	  annat	  av	  budgetskäl.	  
Under	  sommaren	  2015	  planterades	  dock	  gräs	  framför	  paviljongen	  och	  grus	  förflyttades	  från	  
området.	  	  
	  
Frågor	  kring	  lekredskap	  och	  skolgårdens	  utformning	  är	  viktiga	  teman	  vid	  elevrådens	  möten	  där	  
rektor	  deltar.	  
	  

Ø Uppgifter	  under	  VT	  2016:	  
o Fortsatt	  utbyggnad	  av	  skolans	  lekredskap	  i	  samarbete	  med	  elevråden	  i	  den	  mån	  

budget	  finns	  tillgänglig.	  
o Organisation	  av	  en	  skolgårdsgrupp.	  
o Upprustning	  av	  lekredskap,	  utekök	  mm	  på	  fritids	  
o Dialog	  med	  HAFF	  om	  ekonomiskt	  stöd	  för	  ytterligare	  aktiviteter	  på	  skolområdet.	  

	  
	  
Skolaktiviteter	  
	  
Skolan	  präglas	  i	  hög	  grad	  av	  traditioner	  och	  årstidsfester	  som	  ofta	  inkluderar	  medverkan	  av	  
föräldrarna.	  Under	  perioden	  genomfördes	  bland	  annat	  en	  mycket	  lyckad	  höstfest	  på	  säteriets	  
skolgård	  samt	  den	  fantastiska	  julbasaren	  i	  Lunds	  stadshall	  på	  luciadagen.	  	  
	  
Klass	  9	  framförde	  pjäsen	  Alice	  i	  Underlandet	  på	  engelska	  och	  flera	  andra	  klasser	  framförde	  mindre	  
spel	  och	  framföranden	  för	  varandra.	  
	  
I	  samband	  med	  julbasaren	  visade	  många	  klasser	  eurytmi	  och	  musik	  på	  scenen	  i	  stadshallen.	  
	  
Kompetensutveckling	  
	  
Fem	  av	  skolans	  pedagoger	  studerar	  läsåret	  2015/2016	  på	  olika	  utbildningar	  inom	  
Waldorflärarhögskolan	  med	  syfte	  att	  bredda	  kompetensen	  och	  erhålla	  Waldorflärarlegitimation.	  
Rektor	  läser	  nu	  tredje	  året	  på	  den	  statliga	  rektorsutbildningen.	  
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Flera	  pedagoger	  deltog	  i	  kurser	  och	  seminarier	  under	  läsåret.	  
	  
Skolan	  arbetar	  målmedvetet	  för	  att	  ha	  100	  %	  waldorfutbildade	  lärare	  och	  avsätter	  för	  detta	  ändamål	  
väsentliga	  resurser.	  Till	  skolstarten	  HT	  2016	  anställdes	  en	  erfaren	  och	  behörig	  waldorflärare	  till	  klass	  
1.	  Under	  innevarande	  läsår	  är	  samtliga	  klasslärare	  och	  klassföreståndare	  utbildade	  waldorflärare	  
eller	  under	  utbildning.	  Några	  lärare	  är	  anställda	  på	  obehörighetsvikariat	  i	  väntan	  på	  kompletterande	  
studier.	  
	  
Under	  två	  studiedagar	  lå	  2015/2016	  bedrev	  kollegiet	  fördjupande	  studier	  i	  den	  antroposofiska	  
människosynen	  med	  Dr.	  Ursula	  Flatters	  från	  Vidarkliniken.	  
	  
	  
Organisationsutveckling	  
	  
En	  ny	  delegationsordning	  beslutades	  under	  våren	  2015.	  
Från	  höstterminen	  2014	  träffas	  rektor	  samt	  ordförande	  för	  styrelse,	  medarbetargrupp	  och	  
pedagogisk	  grupp	  i	  en	  samordningsgrupp	  för	  regelbunden	  avstämning	  i	  aktuella	  frågor.	  
	  
Under	  sommaren	  2015	  genomfördes	  en	  medarbetarenkät	  med	  bland	  annat	  frågor	  kring	  skolans	  
organisation.	  Resultatet	  redovisades	  för	  styrelsen	  i	  februari	  2016	  och	  kommer	  bilda	  underlag	  för	  ev.	  
fortsatta	  processer	  i	  att	  utvecklas	  skolans	  organisation.	  
	  
Under	  våren	  bildade	  styrelsen	  en	  byggrupp	  som	  tillsammans	  med	  fastighetsansvarig	  ansvarar	  för	  
långsiktiga	  frågor	  gällande	  stiftelsens	  fastighetsbestånd.	  
	  
	  
Medarbetarfrågor	  
	  
Arbetet	  med	  att	  färdigställa	  det	  lokala	  kollektivavtalet	  pågår	  och	  beräknas	  bli	  färdigt	  under	  VT	  2016.	  
	  

Ø Uppgift	  för	  HT	  2016:	  
o Avsluta	  arbetet	  med	  nytt	  lokalavtal	  

	  
Medarbetargruppen	  och	  rektor	  arbetar	  nära	  varandra	  kring	  alla	  förekommande	  medarbetarfrågor.	  
Till	  höstterminen	  anställdes	  några	  nya	  lärare	  och	  elevassistenter	  samt	  en	  fritidspedagog	  med	  
arbetsledande	  ansvar.	  Under	  hösten	  rekryterades	  en	  ny	  lärare	  i	  engelska,	  en	  elevassistent	  samt	  
deltidsanställda	  till	  fritids.	  Vid	  slutet	  av	  terminen	  rekryterades	  en	  ny	  kurator.	  Arbetet	  med	  att	  
rekrytera	  till	  läsåret	  2016/2017	  har	  inletts.	  
	  
Hållbara	  Hardeberga	  
	  
Föreningen	  Hållbara	  Hardeberga	  bedriver	  verksamhet	  på	  skolans	  område.	  Det	  har	  möjliggjort	  att	  en	  
större	  trädgård	  byggts	  upp	  på	  skolområdet	  som	  eleverna	  i	  hög	  grad	  fått	  glädje	  av.	  Under	  säsongen	  
2015/2016	  bidrog	  odlingarna	  även	  till	  kökets	  försörjning	  långt	  in	  på	  hösten.	  
Skolan	  har	  stöttat	  projektet	  med	  en	  40	  %	  tjänst	  som	  trädgårdspedagog	  under	  odlingssäsongen.	  
Skolan	  genomförde	  flera	  arbetsdagar	  inom	  Hållbara	  Hardeberga	  där	  samtliga	  elever	  deltog.	  
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Fastigheter	  och	  inventarier	  
	  
Skolan	  har	  3	  olika	  fastigheter	  med	  sammanlagt	  6	  byggnader.	  Det	  finns	  ett	  löpande	  underhållsbehov	  
och	  även	  behov	  av	  större	  renoveringar.	  För	  att	  säkerställa	  planering,	  upphandling	  och	  genomförande	  
anställde	  skolan	  till	  hösten	  2014	  en	  fastighetsansvarig	  som	  för	  närvarande	  arbetar	  40	  %	  med	  
uppgifterna.	  Arbetet	  sker	  i	  uppdrag	  av	  stiftelsens	  styrelse	  men	  i	  nära	  samarbete	  med	  rektor.	  I	  arbetet	  
ingår	  även	  att	  vara	  behjälplig	  med	  utvecklingen	  av	  lekredskap	  och	  utemiljö	  som	  ligger	  inom	  rektors	  
ansvar.	  
	  
Under	  2015	  ägde	  ett	  större	  antal	  ombyggnationer	  och	  renoveringar	  rum:	  
	  

-‐ nytt	  brandlarm	  installerades	  på	  gamla	  skolan	  
-‐ ombyggnation	  av	  språkrummet	  i	  hantverkshuset	  till	  ett	  fungerande	  klassrum	  med	  nya	  

fönster,	  ventilation	  etc.	  
-‐ gjutning	  av	  en	  cementplatta	  utanför	  köket	  samt	  ny	  brandtrappa	  till	  eurytmisal	  och	  klassrum	  
-‐ renovering	  av	  ett	  klassrum	  på	  säteriet	  med	  ljudplattor,	  ny	  belysning	  och	  slipat	  golv	  
-‐ slipning	  av	  golven	  i	  matsalen	  på	  säteriet	  
-‐ 3	  nya	  golv	  i	  gamla	  skolans	  klassrum	  

	  
Renoveringarna	  avslutades	  under	  hösten	  2015	  och	  för	  närvarande	  pågår	  inga	  större	  projekt.	  
Planering	  pågår	  för	  ev.	  sommararbeten	  under	  2016.	  
	  
Under	  hösten	  inköptes	  40	  nya	  elevstolar.	  Arbetet	  med	  att	  renovera	  befintliga	  skolmöbler	  har	  inletts.	  
	  
Skolbusstrafik	  
	  
Skolbusstrafiken	  upphandlas	  med	  3-‐årsavtal.	  Det	  nuvarande	  avtalet	  gäller	  t.om	  VT	  2016.	  Smärre	  
justeringar	  har	  gjorts	  under	  året.	  En	  mindre	  del	  av	  kostnaden	  debiteras	  de	  föräldrar	  som	  vill	  använda	  
sig	  av	  servicen.	  Skolbusstrafiken	  fungerade	  i	  stort	  sett	  utan	  komplikationer	  under	  höstterminen	  även	  
om	  ombyggnader	  på	  vägen	  orsakade	  en	  del	  förseningar.	  
Skolbusstrafiken	  består	  av	  tre	  linjer,	  två	  olika	  linjer	  i	  Lund	  och	  en	  till	  Dalby	  och	  Södra	  Sandby.	  Linjerna	  
trafikeras	  av	  tre	  bussar	  från	  två	  olika	  bolag.	  
Under	  VT	  2016	  sker	  en	  ny	  upphandling	  av	  skolbusstrafiken.	  
	  
Waldorfpedagogiskt	  kvalitetsarbete	  –	  QWAL	  
	  
Under	  en	  studiedag	  på	  vårterminen	  genomförde	  kollegiet	  en	  pilotstudie	  med	  ett	  kvalitetsverktyg	  
som	  utvecklats	  av	  skolans	  rektor	  men	  som	  även	  ställts	  till	  förfogande	  för	  waldorfskolor	  runt	  om	  i	  
landet.	  En	  artikel	  om	  metodiken	  publicerades	  på	  Waldorflärarhögskolans	  nättidskrift	  Waldorf	  Agora.	  
	  
Syftet	  är	  att	  bedriva	  ett	  systematiskt	  kvalitetsarbete	  även	  mot	  mer	  specifika	  waldorfpedagogiska	  mål	  
och	  inte	  enbart	  nationella	  mål	  föreskrivna	  av	  olika	  författningar.	  
	  
Arbetet	  har	  ännu	  inte	  avslutats	  men	  vid	  den	  inledande	  workshopen	  identifierades	  främst	  följande	  
frågeställningar	  som	  viktiga	  att	  arbeta	  vidare	  med:	  
	  

-‐ Utveckla	  timplanen	  så	  att	  möjligheterna	  att	  bedriva	  waldorfpedagogik	  maximeras	  
-‐ Utveckla	  skolan	  som	  kulturcentrum	  och	  mötesplats	  
-‐ Utveckla	  undervisningen	  i	  religionsämnet	  
-‐ Förbättra	  lokalerna	  för	  undervisningen	  i	  textilslöjd	  
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-‐ Utveckla	  arbetet	  med	  spel/drama	  i	  alla	  årskurser	  
-‐ Möjliggöra	  att	  eleverna	  kan	  framföra	  mer	  eurytmi	  för	  varandra	  
-‐ Utveckla	  det	  antroposofiska/waldorfpedagogiska	  studiet	  i	  kollegiet	  
-‐ Skapa	  fler	  möjligheter	  att	  använda	  waldorfpedagogiska	  metoder	  i	  arbetet	  för	  barn	  med	  

behov	  av	  särskilt	  stöd	  
-‐ Erbjuda	  läkeeurytmi	  och	  konsultation	  av	  antroposofisk	  läkare	  
-‐ Utveckla	  arbetet	  med	  resurspedagoger	  och	  inkludera	  dessa	  i	  fortbildning	  och	  kollegiearbete	  
-‐ Möjliggöra	  för	  eleverna	  att	  delta	  i	  en	  skolorkester	  

	  
Några	  av	  frågorna	  har	  förts	  vidare	  under	  HT	  2016:	  
	  

-‐ Skolan	  har	  anställt	  en	  antroposofiskt	  orienterad	  läkare	  
-‐ Inom	  skolans	  byggrupp	  pågår	  ett	  arbete	  med	  att	  skapa	  bättre	  förutsättningar	  för	  

undervisningen	  i	  textilslöjd	  
-‐ Ett	  utvecklingsarbete	  kring	  resurspedagogernas	  arbete	  pågår	  inom	  elevhälsan	  
-‐ Inom	  kollegiet	  har	  ett	  studium	  med	  fokus	  på	  waldorfpedagogiska/antroposofiska	  frågor	  ägt	  

rum	  under	  hösten	  


