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   2015-01-15 
 

 
 
 
 
Möte med kommungruppen för SKL:s Matematiksatsning, PISA 2015 torsdagen 
den 15 januari 2015 
 
Närvarande: Lena Willman, Marie Sohlberg, Robert Jonasson, Kajsa Albrekt, Emelie 
Eriksson, Åke Gummesson, Agneta Johansson, Birgitta S Karlsson, Susanna Hultqvist och 
Siw Hermansson 
 
Saknades: Johanna Tranvik, Anna-Lotta Clarberg och Yngve Rehnström 
 

Inledde med en presentationsrunda då Lena Rundqvist och Mia Fransson har ersatts av 
Marie Sohlberg (ordf. i BUN) och Åke Gummesson (v.ord. i BUN). 
 

1. Rapport från kontaktpersonträffen 
Robert var på nätverksträff i december där programmet för träffen i Karlshamn den 5-
6 februari planerades.  
 

2. Uppföljning av nätverkskonferensen 6 i Malmö 
En utvärdering gjordes. Det som fungerade mindre bra var lokalerna för 
gruppdiskussionerna.  
Operativa mål: 
1. Alla skolenheter ska arbeta med samrättning av de nationella proven. 
2. Analys/åtgärder/återkoppling av nationella prov ska ske i juni varje år vid en träff 

med lärarna som har genomfört proven i åk 3 möter lärare mottagande lärare i åk 
4, lärare i åk 6 möter mottagande lärare i åk 7. 

3. Tar fram en långsiktig kompetensutvecklingsplan. 
4. Nämndens kvalitetsdag utökas med en dag. Vårens kvalitetsdag fokuserar på 

resultaten från attitydenkäten och här ska även eleverna delta. Vid höstens 
kvalitetsdag ska fokus vara på kunskapsresultaten här ska lärarna delta.  

 
3. Kommande nätverkskonferens 5-6 februari i Karlshamn 

Delta den 5-6 februari gör: 
Robert Jonasson 
Lena Willman 
Marie Sohlberg 
Anna-Lotta Clarberg 
Kajsa Albrekt 
Birgitta S Karlsson 
Sanna Hultqvist 
 
Bilansvariga Robert Jonasson och Kajsa Albrekt. Uppsamling på övre torget kl. 08.45. 

 
4. Missiv 7 – Elever i behov av stöd 

Operativa mål som beslutades vid förra nätverksträffen kring ”Elever i behov av stöd”: 
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1. Förtydliga överlämningsrutiner. Arbetet har nu startat igång på flera skolor och 
rektorsgruppen för grundskolan kommer att arbeta fram rutiner för överlämningar. 

2. Screeningar och tester har reviderats. Hur ska vi använda de screeningar och tester 
som genomförs? Vi vill följa eleverna över tid. Vem ska ta ansvar för 
uppföljningen? 

3. Bedömningsdiskussioner i åk 6-7, vilket har genomförts vid ett tillfälle. 
Sambedömning i åk 3 och 6. Återkoppling i juni för lärare i åk 3 till 4 samt åk 6 
till 7. 

4. Se över kommunens resursfördelningssystem.  
 

Gick igenom missivet som skrevs vid förra nätverksträffen för ”Elever i behov av 
stöd”. 
Ett nytt missiv arbetades fram. Vi tog också fram frågor som vi vill ha hjälp med. 
Bl.a. hur vi ska arbeta med de elever som är särbegåvade i matematik. Skolverkets 
Matematiklyft har gjort att lärarna har haft högre förväntningar på eleverna. 
Matematiklärare från högstadiet undervisar i åk 6, vilket gör eleverna nyfikna på vad 
man gör i åk 7.  
Nya rutiner för åtgärdsprogrammen har lett till positivare diskussioner kring de 
anpassningar/stöd som nu ska göras i klassrummet och för eleverna.  
 
Detta vill vi ha hjälp att utveckla: 
Goda exempel på hur man använder screeningar/tester över tid för att förbättra 
resultaten. 
Exempel på bra screeningar. 
Vad finns det för screeningmaterial för de nyanlända eleverna? 
 
Hur använder ni screeningarna i era kommuner? 
På vilket sätt tillgodoser ni högpresterade elever?   
 

5. Nästa möte 
28 januari kl.14-16 kommungruppen, Åsnen 
16 april kl. 14-16 kommungruppen 
29 april kl. 14-16 kommungruppen 
5-6 maj nätverkskonferens Örenäs slott 
 
Vid anteckningarna 
 
 
 
Lena Willman  


