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Riktlinjer för missiv 2 

Systematisk uppföljning och återkoppling i Tingsryds 
kommun nov 2013 

 
  

a. Vilka resultat samlas in och redovisas? 
Resultat från nationella prov i åk 3,6 och 9 samt betygen för åk 6 och 9. 
På lokal nivå följs elevernas måluppfyllelse upp via elevgenomgångar 
tillsammans med den lokala elevhälsan och ett digitalt bedömningsverktyg, 
Infomentor. 
Resultaten redovisas i enheternas ”kvalitetsredovisningar” samt 
huvudmannens kvalitetsredovisning. 

 
b. Vilka verktyg används för att ta fram resultaten? 

 
Förvaltnings-/nämndsnivå 
Redovisning från rektorerna och förvaltningen sker via Stratsys. 
Statistik från Siris och Dexter. 
 
Rektorsnivå 
Rektorn samlar in resultat från lärarna som gjort proven. Betygen 
sammanställs när betygssättningen är klar. 
 
Lärarnivå 
Det samlade resultatet återkopplas av rektorn. 

 
c. För vilka årskurser sker resultatredovisning? 

Resultatredovisning sker för åk 3, 6 och 9. 
 
d. Hur kommuniceras resultaten i och till olika grupper? 

 Förvaltning-/nämndsnivå 
Utvecklingsledaren gör en sammanställning av samtliga resultat. Gör en 
analys utifrån resultaten och tittar på eventuella åtgärder. I den 
övergripande ”kvalitetsredovisningen” presenteras resultaten med analyser 
och åtgärder på kommunövergripande nivå. Resultaten presenteras för 
nämnden av utvecklingsledaren. 
 
Rektorsnivå 
Rektorn för in resultaten i Stratsys, där det sedan slås samman med övriga 
skolors resultat. Med Stratsys som verktyg kan man ta ut statistik för de 
olika årskurserna och de olika skolorna. Rektor gör en kvalitetsredovisning 
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varje år där resultaten också presenteras med en analys och åtgärder på 
enhetsnivå. Rektorerna presenterar sina resultat för nämnden. 
Rektor gör en analys tillsammans med personalen utifrån resultaten och 
vidtar eventuella åtgärder. 
 
Lärarnivå 
Vi har ett system med gemensam planering och sambedömning av de 
nationella proven. Utvecklingsledaren samlar alla lärare som ska genomföra 
proven i januari. Där går man igenom hur de nationella proven ska 
genomföras kommande termin. Sedan samlas man igen i april för 
sambedömning. Där tar alla lärare med sig besvärliga bedömningsfall som 
man sedan diskuterar gemensamt. I juni träffas gruppen igen för att göra en 
utvärdering av genomförandet av proven. Samtliga lärare har gjort en 
sammanställning av resultaten, skrivit en analys samt åtgärder. Detta 
presenteras i gruppen och en diskussion följer presentationerna. 

 
e. Hur används resultaten? 

De används på respektive skolenhet för att planera nästa års 
organisation och undervisning. Vid upprättandet av kartläggningen av 
elever med behov av stöd är både nationella prov och betygen viktiga 
utgångspunkter. I viss mån ser vi även till elever som lyckas och hur vi 
kan organisera stöd för deras utveckling. Detta vill vi dock bli bättre på. 
På huvudmannanivå ser vi utifrån resultaten vad det krävs för 
övergripande insatser såsom kompetensutveckling av personalen osv. 

 
f. Hur hanteras eventuella avsteg i likvärdigheten avseende 

t.ex. 
skolenheter, kön, språkbakgrund? 
Vi har konstaterat att våra pojkar har lägre resultat än flickorna. Vi har 
försökt att hitta orsaker men kan inte peka på något konkret. Vi har 
också tittat på skolenheterna och skolornas analyser samt åtgärder. 

 
g. Vad i redovisningen vill kommunen helst ha synpunkter på? 

Hur kan vi bli ännu bättre på att komma vidare i åtgärder utifrån 
resultaten? T ex vid rektorns återkoppling till lärarna. 
 
Informationen vid stadieövergångar. Hur blir det effektivt och 
funktionellt? 
 
 

 
Missiv lämnas in senast 12 november 

• Max 2 sidor 
• Dokumentet döps till 

”Systematisk uppföljning och 
återkoppling”Kommun”nov2013” 

• Missivet sparas i pdf format 




