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UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 
 
Inspektions- och analysenheten utvärderar den pedagogiska verksamheten och främjar 
barns, ungdomars och vuxnas lärande genom att 

• granska måluppfyllelsen utifrån nationella och kommunala  
      styrdokument 
• kontrollera efterlevnaden av nationella och kommunala riktlinjer 
• granska hur förskolan/ skolan utvärderar sin egen verksamhet 
• ge rekommendationer om vad som bör förändras och utvecklas 
 

Vi genomför vårt uppdrag genom att 
• läsa material som förskolan/skolan ställer till  

förfogande och även material från andra källor (ex. från Skolverket) 
• intervjua elever/barn, personal och skolledning. Vid granskningen av 

förskolors verksamhet intervjuas föräldrar i stället för barn. 
• observera verksamheten  
 

Inspektionen följs upp på olika sätt beroende på skolform. 
 
I första hand granskar vi måluppfyllelsen, det vill säga att vi bildar oss en så heltäckande 
bild som möjligt av hur målen i styrdokumenten tolkas och förverkligas på 
förskolan/skolan. Vi gör detta utifrån en prioritering av mål från läroplaner och andra 
nationella styrdokument. Dessutom bedömer vi hur riktlinjerna i dessa styrdokument 
följs, liksom mål och riktlinjer i Stockholms stads skolplan och förskoleplan.  

Förutom detta granskar vi förskolans/skolans förmåga att själv utvärdera sin kvalitet för 
att förbättra verksamheten. I bedömningen av verksamhetens kvalitet utgår vi även från 
Skolverkets Allmänna råd om kvalitetsredovisning. Hög kvalitet innebär enligt 
Skolverkets definition främst att verksamheten utmärks av att den väl:    

• strävar mot och uppfyller nationella mål 
• svarar mot nationella krav och riktlinjer 
• uppfyller andra mål, krav och riktlinjer som är förenliga med de 

nationella (t.ex. skolplan, lokal arbetsplan och andra lokala planer) 
• kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar 

utifrån de förutsättningar man har.1 
 

                                                      
1 Från Skolverkets instrument ”BRUK – för kvalitetsarbete i förskola och skola”, s 8. 
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OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV INSPEKTIONEN 
Stadens utbildningsinspektion granskar verksamheterna ur ett helhetsperspektiv. 
Inspektionen fokuseras särskilt på nedanstående områden, men inspektörerna kan 
även kommentera andra områden om det finns starka skäl till det.  

 
Systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap 

Detta område granskas främst utifrån Skolverkets Allmänna råd om 
kvalitetsredovisning, Stockholms stads kvalitetsstrategi samt utifrån riktlinjer i 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94).   

 
Kunskaper 
Detta område granskas främst utifrån mål och riktlinjer i läroplanen och 
Stockholms stads skolplan. Under åren 2008-09 genomförs även en särskild 
granskning av hur skolorna arbetar för att elever med funktionshinder skall få stöd 
och hjälp som är anpassade efter deras särskilda situation.   

 

Bedömning och betyg 
Detta område granskas främst utifrån mål och riktlinjer i läroplanen och 
Stockholms stads skolplan. 

 
Skolors arbete med att främja likabehandling (arbetet mot 
diskriminering och annan kränkande behandling) 
Detta område granskas främst utifrån Skolverkets Allmänna råd för arbetet med 
likabehandling. 

 
Skolbarnsomsorgens verksamhet 
Fritidshemmets uppdrag granskas främst utifrån mål och riktlinjer i läroplanen och 
Skolverkets Allmänna råd för Kvalitet i fritidshem. 
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BESKRIVNING AV SKOLAN 
Al-Azharskolan är en fristående skola som ägs av Al-Azharstiftelsen. Skolan är 
medlem i organisationen Sveriges Islamska Skolor (SIS)2. Det är en av de större 
skolorna med muslimsk profil. Det finns sex skolor i SIS som alla är 
konfessionella. Man behöver inte vara muslim för att studera vid skolan eller för 
att arbeta där som personal.  

Skolan ligger i lokaler som tidigare varit en gymnasieskola i närheten av 
Vällingby centrum. Verksamheten har 450 elever från förskoleklass till och med 
årskurs 9. Skolan har 6 mindre undervisningsgrupper varav en är en särskolegrupp 
I fritidshemmet är det 178 barn inskrivna vilket är cirka 85 procent av barnen i F-
3. Skolan saknar öppen fritidsverksamhet för barn 10-12 år. Al-Azharskolan har 
inför detta läsår flyttat från Ulvsunda i Bromma till Vällingby. De nya lokalerna är 
under renovering, och kompletteras inför nästa läsår med bland annat slöjdsalar 
och en hemkunskapssal. Eleverna har idrott i den närbelägna Vällingbyhallen. 

Skolan har elever från sju kommuner. De yngre eleverna i årskurserna F-3 skjutsas 
i skolans egna bussar. Det finns två avgångstider på morgonen och två på 
eftermiddagen. Äldre elever får SL-kort. Somaliska är det största språket och 
arabiska det nästa största, men det finns också elever med annan språkbakgrund. 

Skolan leds av en rektor och två biträdande rektorer. Till ledningsgruppen hör 
också arbetsenhetsledare och fritidshemsföreståndare. Skolan är organiserad i fem 
arbetsenheter F-1, 2-3, 4-5,6-9 och fritidshem. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                      
2 SIS är en intresseorganisation för fristående skolor i Sverige med muslimsk inriktning eller profil 
Föreningen drivs som en ideell förening. 
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SAMMANSTÄLLNING AV SKOLANS OLIKA 
VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER, 
BRISTER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN 
 
Vårt uppdrag som inspektörer är att granska och utvärdera skolans resultat.  

Med resultat menar vi skolans förmåga att uppnå och sträva mot de nationella och 
kommunala målen samt efterleva de riktlinjer och krav som finns i 
styrdokumenten. Våra bedömningar presenteras utförligare under rubriken 
RESULTAT/ MÅLUPPFYLLELSE.   

 
Styrkor 
Vår inspektion har visat att skolan utmärks av ett antal styrkor, bland annat dessa: 

• Skolan har engagerade och kunniga lärare som bidrar till goda resultat och 
ett positivt arbetsklimat.  

• Det är hög personaltäthet bland de yngre eleverna, vilket gör att eleverna 
lätt kan få hjälp och svar på sina frågor. 

• Skolan har ett väl fungerande elevhälsoarbete där personalen har hög 
kompetens och goda rutiner. 

• Arbetet med den individuella utvecklingsplanen (IUP) fungerar väl, vilket 
bland annat medfört goda möjligheter till en individualiserad undervisning. 

• Personalen har goda kunskaper om dyslexi, vilket gynnar många elevers 
inlärning 

• Skolan har ordnat föräldrautbildningar, som gett bättre förståelse för hur 
svensk skola fungerar och förbättrat kommunikationen mellan hem och 
skola. 

• Specialläraren handleder lärarna i årskurs 1-3, vilket bland annat innebär 
ökade kunskaper kring elever i behov av särskilt stöd. 

• Skolan har en tydlig resultatsammanställning kring elevernas 
kunskapsutveckling. 

• Fritidshemmet har ett aktivt värdegrundsarbete i det dagliga arbetet med att 
stödja barnens utveckling. 

• De anställda i fritidshem och förskoleklass har en god utbildningsnivå. 
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Svagheter  
Vår inspektion har visat att det finns vissa områden som skolan delvis brister i, 
bland annat följande: 

• Eleverna har detta läsår inte tillgång till slöjd- och hemkunskapssalar samt 
endast ett litet antal timmar idrott och hälsa. 

• Verksamheten i förskoleklassen liknar skolsystemets med ämneslärare, 
lektioner och raster och den har för lite av förskolepedagogik. 

• Likabehandlingsplanen saknar kartläggning och det framgår inte om den 
omfattar alla verksamheter. Det finns heller inte några gemensamma 
metoder/arbetssätt för att främja arbetet med likabehandling. 

• Den pedagogiska styrningen behöver bli tydligare speciellt när det gäller 
vilka utvecklingsområden som ska prioriteras. 

• Det systematiska kvalitetsarbetet bör förbättras på skolnivå. Uppföljningar, 
utvärderingar och analyser av dessa bör förbättras, liksom hur skolans 
resurser används. 

• Som modernt språk erbjuder skolan endast arabiska..  

• Fritidshemmets personal deltar inte på skolans utvecklingssamtal och 
erbjuder inte heller några sådana inom fritidshemmets verksamhet. 

• Barnen i årskurs 2-3 har, genom en relativt kort vistelsetid i fritidshemmet 
per vecka, begränsade möjligheter att hinna lära känna sin närmiljö runt 
fritidshemmet och att hinna delta fullt ut i gruppsamvaron. 

• F-9-perspektivet saknas delvis, förskoleklassen och årskurs 1 har inget 
samarbete, övergångarna kan också utvecklas. 

• Det finns ingen skolsamverkan med fritidshemmet och helhetssyn på barns 
lärande och utveckling saknas. 

• Skolan erbjuder ingen öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringarna. 

 
Områden att utveckla 
Vi bedömer att följande utvecklingsområden, som kan utgå från såväl svagheter 
som styrkor, bör prioriteras: 

• Förskoleklassens arbete och samverkan med övriga delar av skolan 
behöver utvecklas liksom F-9-perspektivet. 

• Samverkan mellan skola och fritidshem kan utvecklas. 

• Det målstyrda arbetet med planering, utvärdering och analyser behöver 
utvecklas och rektor bör utveckla ett tydligare pedagogiskt ledarskap. 

• Det språkutvecklande arbetet bör förankras och genomföras bland all 
personal. 
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• Likabehandlingsplanen bör kompletteras med en kartläggning och det bör 

framgå att den omfattar alla skolans verksamheter. Arbetet med att 
förebygga mobbning och kränkningar behöver också utvecklas. 

• Fritidshemmet bör utveckla samarbetet med hemmen om barnens 
utveckling och lärande i verksamheten samt fritidshemmets mål och 
uppdrag.  

. 

 

Brister som skolan måste åtgärda utifrån gällande lagstiftning 
• Kvalitetsredovisningen är inte komplett. 

 
 
RESULTAT/ MÅLUPPFYLLELSE 
Utveckling sedan den senaste inspektionen 
Stockholms stads inspektörer, har inte tidigare inspekterat skolan, men Skolverket 
inspekterade skolan i november 2006. Vi bedömer att de allra flesta brister och 
utvecklingsområden, som man då identifierade, nu är åtgärdade eller på god väg 
att åtgärdas förutom elevernas möjlighet till ett val av ett modernt språk från 
årskurs 6. Skolan har på olika sätt arbetat med de utvecklingsområden som den 
bedömdes ha. Man har till exempel förbättrat klimatet och tryggheten bland 
eleverna. Vi, stadens inspektörer, kan dock våren 2009, konstatera att det ännu 
återstår en del att utveckla på detta område. 

Stockholms stads inspektörer inspekterade skolan under maj 2003. Inspektörerna 
lyfte fram ett antal styrkor om till exempel god behörighet hos personalen, god 
uppföljning av kunskapsutvecklingen, gott förhållningssätt mellan elever och 
vuxna med mera. De fann också några svagheter, till exempel att förutsättningarna 
för undervisningen i NO, slöjd och hemkunskap inte var tillräckligt goda, att 
kompetensen i svenska som andra språk var bristfällig, att elevernas kännedom om 
mål och kriterier inte var tillräcklig och ytterligare några svagheter. Vi kan se att 
styrkorna kvarstår och att skolan arbetat för att förbättra de svagheter som 
uppmärksammades. Detta år har dock inte slöjd- och hemkunskapsundervisningen 
haft lokaler, men det kommer att ordnas i och med den ombyggnad som pågår. 

 
Systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap 
För att utveckla skolan tar ledningen ibland hjälp av externa pedagogiska 
föreläsare eller konsulter. Det visar på en hög ambition, en utvecklingsvilja och en 
insikt om skolans behov, vilket vi bedömer som positivt. En av de externa 
konsulterna har anlitats med uppdrag att göra klassobservationer ur tre perspektiv: 
individualisering, undervisningens kvalitet, samt kvaliteten på det pedagogiska 
materialet. Resultaten av konsultens arbete har sedan varit grund för diskussioner i 
personalgruppen.  Skolan gör också en del egna uppföljningar och utvärderingar, 
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men systematiken i uppföljningarna och utvärderingarna och analyserna av dessa 
kan förbättras generellt. Personalen anser också att det behövs fler uppföljningar.  

Lärarna uppger att de är mycket autonoma och att mycket ansvar lämnats till dem. 
De menar att detta till viss del är bra, men att skolledningen tydligare bör ange 
riktningen för det pedagogiska utvecklingsarbetet och vilka frågor som ska 
prioriteras. Det bör också klargöras vilka frågor som lärarna kan/får/ska vara med 
och fatta beslut kring.  Vi instämmer i detta och menar att skolledningen bör bli 
tydligare i det pedagogiska ledarskapet, vilket vi ser som ett utvecklingsområde. 
Det är dock en allmän uppfattning att ledningen har goda ambitioner och vill 
mycket. Kunskaper är i fokus, men en del av lärarna menar att man kanske måste 
utveckla även andra områden för att gynna kunskapsutvecklingen. 

 

Mål och måldokument  
En revidering av kursplaner och bedömningskriterier är påbörjad men inte 
slutförd. Skolan har en arbetsplan, men den är inte kopplad till 
kvalitetsredovisningen och den är delvis knapphändig och bör utvecklas för att 
kunna utgöra ett levande dokument. 

 
Kvalitetsredovisning 
Kvalitetsredovisningen utgår från läroplanens mål och redovisar resultat, 
måluppfyllelse samt åtgärder för utveckling. Uppgifterna är presenterade på ett 
överskådligt och informativt sätt. Vi saknar dock en mer omfattande analys av 
resultaten. Vi saknar till exempel en redogörelse och analys kring arbetet med barn 
i behov av särskilt stöd och svenska som andraspråk. Det finns heller inga 
beskrivningar och analyser av förskoleklassens och fritidshemmets verksamheter. 

 
Kunskaper 
Skolan är organiserad i åldershomogena klasser F-9. Till och med årskurs 6 finns 
två paralleller per årskurs, i övrigt en klass per årskurs. I årskurs 1-5 finns två 
lärare närvarande i varje klass, där minst en har svenska som modersmål. Lärarna 
kompletterar varandra ämnesmässigt och är behöriga i antingen Sv/So eller 
Ma/No. I förskoleklassen finns både svenska och somaliska lärare. Vi bedömer att 
skolan har god personaltäthet bland de yngre eleverna. Det innebär en prioritering 
av skolans resurser som vi ser som en styrka. Vi bedömer att lärarna är engagerade 
och har god kompetens, vilket bidrar till goda resultat och ett positivt arbetsklimat. 

I årskurserna 6-9 finns två mentorer på två klasser. Även här kompletterar man 
varandra ämnesmässigt. Det flesta av eleverna har somaliska som modersmål, men 
arabiska, turkiska, thailändska och malaysiska är också förekommande språk. I 
stort sett alla elever läser svenska som andraspråk och det finns fyra lärare som 
undervisar de elever som behöver extra svenska. För att förbättra elevernas 
språkutveckling arbetar lärarna i alla ämnen med läsning. Lärarna anser att det är 
mer fokus på språkutveckling nu än tidigare, men att det behövs ett ännu mer 
språkutvecklande arbetssätt och ytterligare kunskaper i svenska som andraspråk. 
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Flera lärare har deltagit i en kurs kring språkutveckling, men för att ytterliggare 
höja kvaliteten i det språkutvecklande arbetssättet bör alla pedagoger få möjlighet 
till denna kompetensutveckling. Skolan erbjuder just nu inga moderna språk, 
vilket vi anser vara en svaghet. 

Även om det kan variera mellan ämnen och lärare är vår bedömning att skolan 
arbetar väl med individualisering utifrån elevernas individuella utvecklingsplaner. 
Eftersom eleverna har olika bakgrund och förkunskaper, menar lärarna att det är 
nödvändigt att anpassa sina undervisningsmetoder och stoff. Vi såg till exempel 
att eleverna hade differentierade läxor och prov utifrån sina individuella 
kunskapsnivåer, liksom olika böcker och anpassade krav. Eleverna berättar om hur 
arbetssätten och redovisningsformerna kan variera. Vi såg också under veckan hur 
undervisningen kan innehålla laborativa inslag. När det gäller temaarbeten och 
ämnesövergripande inslag är de mer sällsynta, vilket också lärarna ser som ett 
utvecklingsområde.  

Förskoleklasserna har en planerad verksamhet mellan klockan 9.00 och klockan 
12.30. En del barn kommer redan klockan 8.00 till skolan och då vistas de i 
morgonomsorgen. Verksamheten är delvis varierad och innehåller svenska, 
matematik, no, bild, musik och rörelse samt musik, profilämne och modersmål. 
Strukturen liknar systemet med ämneslärare, lektioner och raster vilket vi bedömer 
som en svaghet. Genom denna organisation försvåras nämligen helhetssynen på 
barns utveckling och lärande Den viktigaste uttalade intentionen i läroplanen, Lpo 
94, när det gäller verksamheten i förskoleklassen, är att den ska bedrivas med 
förskolans förhållningssätt till kunskap och lärande i ryggen. Förskolepedagogiken 
ska vara grundstenen i verksamheten. Om organisationen och pedagogiken är för 
skollik får inte barnen den verksamhet som läroplanen anger. 
Förskolepedagogiken och ett tematiskt arbetssätt bör stärkas för att bidra till 
verksamhetens förutsättningar att nå en godtagbar kvalitet. Förskoleklass och 
grundskola ryms inom samma läroplan och har många gemensamma visioner. På 
en punkt skiljer de sig dock väsentligt åt. I Lpo 94 anges både mål att sträva mot 
och mål att uppnå, men för förskoleklassen existerar inga uppnåendemål. 
Verksamheten i förskoleklassen ska präglas av mål att sträva mot som till exempel 
att eleven utvecklar sitt eget sätt att lära. 

Förskoleklasserna har delats upp i fyra tvärgrupper. Barnen träffas i sina 
tvärgrupper dagligen men med olika lärare beroende på ämneskompetens. Det 
försvårar lärarnas möjlighet att individualisera och följa upp barnens lärande under 
veckan. Barn med behov av stöd har svårt att fungera i denna lärmiljö som blir 
splittrad och där pedagogerna saknar helheten i barnens utveckling och lärande. 

Lärarna berättade om att man påbörjat arbetet med en gemensam 
ämnespedagogisk röd tråd genom verksamheten, från F-9. Ett arbete som vi ser 
positivt på men vi ser också att det just startat. Den röda tråden bör omfatta all 
kunskap, även de sociala färdigheterna, något som pedagogerna behöver få stöd i 
att utveckla. Vi bedömer området som ett viktigt utvecklingsområde för skolan. 
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Lektionerna präglas av mycket god arbetsro och ett stort engagemang från såväl 
lärare som elever. De allra flesta elever i årskurs 1-9 arbetar oftast mycket 
koncentrerat i sitt skolarbete. De flesta resultaten har de senaste åren utvecklats 
positivt och är numera goda. 

Tabellen visar andel elever i procent som uppnår godkänd nivå på de nationella proven i 
år 5 i år 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reslutaten i svenska har sjunkit medan resultaten i matematik och engelska har 
förbättrats. Det är viktigt att skolan analyserar resultaten och vidtar lämpliga åtgärder för 
att förbättra resultaten i svenska. 

 

Andel godkända betyg i år 9 i procent 

 2006 2007 2008 * 

Har nått målen i 
samtliga ämnen 

Skolan hade inga 
elever i årskurs 9 
år 2006 

71,4 66,7/50 

Behörighet till 
gymnasiet 

 78,6 90,5 

Genomsnittligt 
meritvärde 

 181,5 206,0/183 

 

*Den första siffran är det faktiska meritvärdet och den andra är det 
modellberäknade värdet enligt SALSA3 
 
Elevhälsa 
Elevhälsoteamet (EHT) består förutom skolledningen av två skolsköterskor som 
tillsammans arbetar 120 procent, skolpsykolog (som arbetar 5 dagar per månad vid 
skolan), speciallärare (100 procent), specialpedagog (100 procent), två lärare i 
                                                      
3 Modellberäknade betygsvärden (SALSA) tas fram med hänsyn till föräldrarnas sammanvägda 
utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands, samt andel elever födda i Sverige med 
båda föräldrar födda utomlands.  

 
 

 2006 2007 2008 

Svenska  92 69 71 

Engelska  71 Provresultat saknas 
efter flytt 

90 

Matematik 91 75 91 
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svenska/svenska som andraspråk (2 x 100 procent), kurator (100 procent). Skolan 
har en nyligen reviderad elevhälsoplan och enligt vår bedömning en god 
bemanning när det gäller elevvårdande personal. Vi bedömer att det är ett mycket 
väl fungerande elevhälsoteam med goda rutiner. De har möten varannan vecka och 
innan ett ärende tas upp av EHT förutsätts det att lärarna ska ha genomfört ett 
antal åtgärder. Kurator gör också en bedömning innan ett ärende behandlas i EHT. 
Specialläraren handleder de lärare som har elever i de yngre åldrarna. 

Klasslärarna skriver åtgärdsprogram i alla ämnen där det behövs och EHT hjälper 
ibland till med utformandet av programmen. Åtgärdsprogrammen följer samma 
mall i samtliga årskurser och de har en god struktur. Ungefär femton procent av 
eleverna har varit föremål för stöd av något slag via EHT. 

 

Elever i behov av särskilt stöd  
För att upptäcka eventuella behov av stöd gör skolan olika typer av screeningar 
och diagnoser. Resultaten på DLS (diagnostiskt läs- och skrivprov) och omdömen 
kring elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen sammanställs på ett tydligt sätt. 
DLS-sammanställningen visar att elevernas medelvärde är lägre än det 
medelpresterande värdet, men det kan säkert delvis förklaras med att skolan endast 
har elever med annat modersmål än svenska. Skolan har för närvarande inget 
screeningmaterial i matematik, då man inte funnit något som man anser vara 
tillräckligt bra.  

Vid skolan finns också sex små grupper för elever i behov av särskilt stöd, varav 
en är en särskolegrupp. Alla elever som går i dessa grupper är utredda och 
föräldrarna har varit delaktiga i besluten. Målet är att dessa elever ska tillbaka till 
sina ordinarie klasser och eleverna testas därför om vid behov. Det finns inga 
förberedelseklasser vid skolan. 

De elever som har dyslexi har tillgång till olika dataprogram och Daisyspelare. All 
personal har gått en baskurs kring dyslexi, vilket bidrar till en god förståelse kring 
dessa elevers funktionsnedsättning. 

Specialläraren utvärderar de åtgärder som satts in för elever i behov av särskilt 
stöd cirka tre gånger per termin eller i slutet av terminen, beroende på elev. Vår 
bedömning är att skolan arbetar väl kring elever i behov av särskilt stöd. 

 

Samverkan och övergångar 
Skolan har endast ett ytligt samarbete med andra skolor inom 
intresseorganisationen SIS. Det innebär till exempel att rektorerna ibland möts, att 
man haft en gemensam studiedag och idrottstävlingar för eleverna. På den 
gemensamma studiedagen diskuterades bland annat individuella utvecklingsplaner 
och arbetet med att främja likabehandling. Det finns ett visst samarbete med 
Islamska skolan kring bland annat betyg och bedömning. Skolan är öppen för ett 
samarbete med andra skolor, vilket man tror kan gå lättare när skolan helt kommit 
i ordning efter flytt och ombyggnad. 
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Samverkan och erfarenhetsutbyte inom skolan har påbörjats, men är ett 
utvecklingsområde, förutom mellan parallellklasserna där man har samma lärare.  

 
Bedömning och betyg 
Lärarna berättar om hur de ofta för interna diskussioner kring betyg och 
bedömning. Man hjälps åt på olika sätt att utveckla kriterier och bedömning i de 
olika ämnena. Vissa lärarkategorier har ingen ämneskollega på skolan vilket 
försvårar diskussionerna och utvecklingen av bedömningsarbetet. Skolan saknar 
dessutom, som tidigare nämnts ett formellt samarbete med andra skolor utanför 
stiftelsen, bland annat när det gäller betyg och bedömning. 

I samband med att arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) 
påbörjades startade man också en revidering av de lokala kursplanerna. Arbetet är 
ännu inte helt slutfört men vi har fått ta del av so-gruppens planer/mål och 
kriterier, ett arbete vi bedömer som positivt. 

Eleverna berättar om hur de oftast känner sig väl informerade om vilka mål som 
finns och efter vilka kriterier de blir bedömda. De menar också att de oftast blir 
rättvis bedömda. 

Utvecklingssamtalen förbereds bland annat genom att tillgängliga resultat skickas 
hem för information och diskussion. Elever, föräldrar och lärare skriver sedan på 
utvecklingssamtalet tillsammans en individuell utvecklingsplan (IUP) Eleverna är 
nöjda med på vilket sätt samtalen genomförs.    

Inför betygssättningen diskuteras elevernas prestationer i en betygsättande 
kommitté där undervisande lärare ingår. 

 

Skolans arbete med att främja likabehandling (Arbetet mot 
diskriminering och annan kränkande behandling) 
Elevhälsoteamet menar att eleverna är glada över att gå till skolan, men att det ofta 
förekommer bråk. Enligt uppgift tycker en del familjer att det är acceptabelt att 
försvara sig fysiskt. Skolan säger att man inte ska slåss utan gå till en vuxen och få 
hjälp att reda ut problemet. Dessa olika synsätt har skapat konflikter som skolan 
försökt överbrygga genom föräldrautbildningar. I detta arbete har skolan haft ett 
brett stöd av flera offentliga organisationer, till exempel BRIS (Barnens Rätt i 
Samhället), men också av myndigheter, till exempel polisen. Även Barn- och 
Ungdomspsykiatrin (BUP) har varit med. Alla har medverkat utan ersättning. 
Många föräldrar har genom dessa utbildningar fått bra kunskaper om Sverige och 
svensk skola, vilket har förbättrat kommunikationen mellan hem och skola. 
Föräldrautbildningen fortsätter nu även med ”nivågrupperad” utbildning till dem 
som behöver/vill veta mer om hur det fungerar i Sverige.  

Skolans personal uppger också att det blivit lugnare i skolan sedan man bytt 
lokaler och inte har lika trångt längre. Regelrätt mobbning förekommer inte lika 
ofta som tidigare. Antimobbningsteamet är aktivt och har så varit under hela 
vårterminen. 
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Skolan arbetar också med kamratstödjare från årskurs 5. De är utbildade efter 
modell från organisationen Friends. Kamratstödjarna har möten en gång per 
månad. Nyligen har personalen fått information om SET (Social och Emotionell 
Träning), men något beslut om det är detta program som ska införas på skolan har 
ännu inte fattats. Vi anser att skolledningen och personalen gemensamt bör 
komma överens om ett arbetssätt som ska gälla för alla. Här behöver ledningen 
vara tydligare i sin styrning av skolans arbete. Vi ser detta som ett 
utvecklingsområde. 

Elevrådet har i mars 2009 gjort en enkät till årskurs 6 och själva utformat alla 
frågor, utom två som skrivits av lärarna. Frågorna handlar i huvudsak om trivsel 
och trygghet. Resultatet visar att en övervägande majoritet av eleverna trivs och 
känner sig trygga i skolan, men det finns också några som inte upplever trygghet. 
Det är därför viktigt att skolan analyserar resultaten och arbetar vidare med 
trygghetsfrågorna.   

 
Likabehandlingsplanen 
Likabehandlingsplanen innehåller beskrivningar av det förebyggande arbetet, 
liksom hur skolan ska arbeta för att upptäcka, utreda och åtgärda eventuell 
mobbning eller andra kränkningar. Den saknar dock den kartläggning som ska 
ligga till grund för planen och det framgår inte om den omfattar alla skolans 
verksamheter. Vi ser detta som ett utvecklingsarbete inför framtagandet av nästa 
läsårs plan. Det framgår inte att planen omfattar förskoleklass och fritidshemmen 
vilket bör klargöras i text och under samtliga rubriker beskriva vad exempelvis 
förskoleklass och fritidshem gör för att arbeta förebyggande. 
 
Samverkan mellan skola och fritidshem 
Samverkan mellan skola och fritidshem har haft olika former under åren. Förut 
arbetade en person från fritidshemmet tillsammans med läraren i klassen. Sedan 
skolan har anställt två klasslärare per klass finns inget samarbete under skoltid 
mellan skola och fritidshem. Samverkan mellan skola och fritidshem förekommer 
i begränsad omfattning och det ser vi som en svaghet och som ett prioriterat 
utvecklingsområde. 

Fritidshemmets personal arbetar under skoltid i förskoleklassverksamheten eller 
som elevassistenter i grundskolan: De allra flesta har uppdrag som rastvakt och en 
anställd arbetar som fritidsledare i högstadieelevernas uppehållsrum.  

Lärarna har ett begränsat ansvar under fritidshemstiden vilket innefattar 
överlämnandet av barnen till fritidshemmets personal och det sker i samband med 
mellanmålet i matsalen. Lärarna ansvarar för att följa med barnen till bussen som 
går klockan 14.30.  

Vid skolans föräldramöten medverkar föreståndaren och någon representant från 
personalen och då informeras föräldrarna om fritidshemmets verksamhet. 
Fritidshemmets personal deltar inte på skolans utvecklingssamtal och inget 
underlag lämnas till samtalen vilket är en svaghet. Därmed finns ingen samverkan 
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på det sätt som anges i läroplanen där det anges att samarbetsformerna mellan 
skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling 
och lärande. Vi bedömer att detta bör vara ett prioriterat utvecklingsområde. 

   

Fritidshemmets organisation och förutsättningar 
Rektor är ytterst ansvarig för verksamheten och en av de anställda har ett 
föreståndaruppdrag för verksamheten. Föreståndaren ingår i skolans 
ledningsgrupp och har ett planeringsansvar för verksamheten.  I verksamheten är 
det cirka 173 barn inskrivna och cirka 17 personer arbetar i verksamheten. Rektor 
har medarbetarsamtal med de anställda. 

Verksamhetens öppettider är från klockan 8.00 och stänger senast klockan 17.00. 
Verksamheten följer i huvudsak skolans läsårskalendarium och har öppet för de 
barn som behöver omsorg under skolloven vilket endast brukar vara ett fåtal. 
Föräldrar anmäler till skolan vilken sluttid barnet har och det varierar mellan  
klockan 14.30 eller klockan 15.30 då även buss avgår från skolan hem till 
bostadsområdet. Vi bedömer att för barnen i årskurs 2 och 3, som har längre 
skoldagar än vad som är vanligt, kan barnets totala vistelsetid vara för kort för att 
barnen ska hinna delta i gruppsamvaron på fritidshemmet. Tiden som barnen 
vistas i verksamheten blir under en vecka på fritidshemmet sammantaget mycket 
begränsad för barnen. Då fritidshemmets verksamhet bygger på barns socialisation 
och utveckling i grupp blir det svårt för barnen att hinna bygga upp närmare 
relationer sinsemellan.  

Detta försvåras ytterligare av att fritidshemmet för de flesta barn inte ligger i 
hemmets närmiljö och att de därmed inte via fritidshemmet naturligt kan knyta 
kontakter med föreningslivet på hemorten. I vissa fall kan barn med kort 
vistelsetid på fritidshemmet kompensera detta på skolloven, och då bygga upp 
kamratrelationer, men i det här fallet är barnen i huvudsak hemma under loven. Vi 
bedömer att fritidshemmet under dessa villkor får svårt att uppfylla fritidshemmets 
uppdrag enligt Skolverkets allmänna råd kvalitet i fritidshem.    

Lokalerna är nya för verksamheten som flyttade in efter sommaren och viss 
renovering pågår fortfarande. Fritidshemmets lokaler finns samlade på nedre 
planet i ett större samlingsrum som används till skapande verksamhet och 
spelande av sällskapsspel. Fritidshemmet har tillgång till mindre rum som 
kuddrum, dockvrå, musikrum och ett rörelserum samt pingissal. Lokalerna 
bedöms i huvudsak som ändamålsenliga. Barnen äter mellanmål i matsalen i direkt 
anslutning till att skoldagen slutar. Efter mellanmålet är det frivillig bönestund i 
moskén som ligger på samma våningsplan som fritidshemmet. Många barn deltar i 
bönestunden, men de finns andra aktiviteter för de barn som väljer att inte delta i 
bönen. 

Förskoleklasserna ligger i samma korridor som årskurs 1 och disponerar i 
huvudsak tre klassrum och ett mindre grupprum som används till skapande 
verksamhet Ett av rummen har en utmanande lekmiljö där det finns möjligheter 
till variation och rollekar, medan de andra två rummen har en skollik möblering. 
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Vi bedömer att förskoleklassernas miljö och material bör utvecklas mer utifrån 
barnens behov och intressen. Den lokalmässiga integrationen mellan skola och 
fritidshem har hittat en form som är under utveckling enligt skolledningen. 
Fritidshemmet kan disponera skollokaler efter skoldagens slut. 

Verksamheten använder dagligen skolgården i sin verksamhet. Det finns en 
inhägnad del som förskolan och förskoleklasserna använder, där barnen kan leka i 
sandlådan och i ett lekhus. Skolgården inbjuder till många olika bollekar och 
verksamheten har lekmaterial och cyklar som används. Barngrupperna går 
regelbundet till närliggande parklek.   

 
Barn och personal i fritidshemmen 
I jämförelse med staden och riket är utbildningsnivån i personalen högre, vilket 
ger goda förutsättningar för att utveckla verksamheten. Personaltätheten är högre 
än stadens, men det saknas uppgift om vissa personers utbildning har validerats.  

Förskoleklassens barn ingår i en stor grupp med 47-58  barn och det innebär 
många olika barn och vuxna att relatera till. Fritidsgrupperna för barnen i årskurs 
1-3 varierar från 30-50 barn men utgår oftast från klassen och årskursen. Ofta  är 
minst två klasser tillsammans. Det finns inte en bestämd kontaktperson för varje 
barngrupp utan det varierar utifrån aktivitet. Vi bedömer att organisationen och 
strukturen för sexåringarnas hela dag behöver ses över för att skapa mer 
kontinuitet för barn och vuxna och se till varje barns utveckling och behov.  

 
I tabellen nedan redovisas antalet barn i grupperna samt antalet personal på fritidshemmet beräknat 
i årsarbetare. 
 
Avdelningens 
namn  

Avdelnings  
typ 

Barn/avd Antal 
heltidsanställda 
fritidspedagoger eller 
motsvarande* 

Antal heltidsanställda 
barnskötare och  
övrig personal 

Summa 

 F** 23 1 0,5 3
 F** 24 1 0,5 3
 1-2 31,5 1 1 2
 1-2 31,5 1 1 2
 2-3 31,5 1 1 2
 2-3 31,5 2 1 3
  173 7 6 13

* Med motsvarande menas fritidspedagog eller lärare med examen från en statlig lärarutbildning mot de yngre åldrarna och 

vid utländsk utbildning ska den vara validerad för att omfattas 

**  Personal borträknad för den skolförberedande delen av förskoleklassens verksamhet 
Antal barn/ personal: 13,46  (jämför Stockholms stad ht 2007: 16,6) 
Andel fritidspedagoger eller motsvarande: 54 % (jämför Stockholms stad ht 2007: 40 %) 
 
Målstyrning i fritidshemmet 
Fritidshemmet har skrivit en verksamhetsplan för läsåret 2008/2009 vilket är bra. 
Vi bedömer att arbetsplanen inte är ett levande dokument i verksamheten och 
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saknar kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Fritidshemmet har även ett 
kalendarium/grovplanering för höstterminen. En dokumenterad utvärdering av 
verksamheten för föregående verksamhetsår saknas. 

I stadens brukarundersökning från 2007 finns inga resultat från förskoleklass och 
årskurs 3. Verksamheten genomför inga egna enkäter eller samtal med barnen för 
att få deras uppfattning om verksamheten. 

 
Verksamheten i fritidshemmen 
Vi bedömer att fritidshemmet kompletterar skolan delvis, både tidsmässigt och 
innehållsmässigt. 

Verksamheten erbjuder barnen delvis varierade aktiviteter: bandy, som spelas 
både inomhus och ute, pyssel, pingis, biljard, bordsfotboll, utelek på skolgården 
eller i den närliggande parkleken. Eftermiddagen har en struktur som är tydlig och 
känd för barnen på följande sätt; klockan 13.10 äter årskurs 1 och 2 mellanmål, 
klockan 13.30 är det bön i moskén, 13.50 är det samling med upprop och 
genomgång av dagens aktiviteter. Klockan 14.00–15.00 pågår aktiviteterna. 
Vilken aktivitet barnen ingår i är planerat och följer en fastlagd struktur veckovis. 
Det finns ett antal olika aktiviteter som varierar under veckan och för de olika 
barngrupperna. Ofta sker uteaktiviteterna med åldersblandade grupper. 

Fritidshemmet har ingen daglig kontakt med vårdnadshavare vid hämtning och 
lämning av barn eftersom barnen åker buss till och från skolan. Vid samtal med 
personalen uppgav de att de ofta har telefonkontakt med föräldrarna och att de 
träffas i samband med att skolan har utvecklingssamtal även om personalen inte 
deltar. Vi ser att kontakten mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna bör 
utvecklas kring informationen om fritidshemmets uppdrag och uppföljningen av 
barnets utveckling. Lärare och fritidshemspersonal turas om att följa med barnen 
gruppvis till platsen där bussar hämtar barnen. Vid vårt besök upplevde vi att de 
vuxnas ansvarstagande för barnen fungerade väl efter en tydlig struktur och barnen 
verkade känna sig trygga. 

 

Normer och värden i fritidshemmen 
Vi bedömer att värdegrundsarbetet i huvudsak är en integrerad del i det vardagliga 
arbetet. Vid vårt besök upplevde vi ett lugnt och tryggt klimat hos såväl barn som 
personal. De barn vi pratade med kände till fritidshemmets regler. Barnen har 
förtroende för personalen på fritidshemmet som också finns tillgängliga vid 
konflikter.  

I barngrupperna finns barn med behov av stöd och det ingår i de ordinarie 
tjänsterna att stödja barn i behov av särskilt stöd. Om de anställda känner oro för 
något barn anmäler de ärendet till skolans elevhälsoteam via biträdande rektor.  
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Barns inflytande i fritidshemmen 
I verksamhetsplanen finns mål om att barnen ska lära sig att ta ansvar för både 
sina personliga och fritidshemmets ägodelar. De ska träna sig att ta egna initiativ 
och beslut. Vid vårt verksamhetsbesök deltog vi i samlingen som i huvudsak 
innehöll upprop av barnen och information om aktiviteterna. Den genomfördes 
direkt efter avslutad bön inne i moskén. Vi bedömer att personalen bör utveckla 
metoder för att träna barnen i att ta delta i demokratiska processer som till 
exempel samlingar, planeringar och utvärderingar.  

 
Öppen fritidsverksamhet 
Skolan bedriver ingen egen öppen fritidsverksamhet.  

 

TILL SIST 
Al-Azharskolan erbjuder en bra skolverksamhet med god arbetsro. Skolans lärare 
är engagerade och kunniga och eleverna är studiemotiverade. Förskoleklassens 
verksamhet påminner för mycket om skolverksamhet och bör få fler inslag av 
förskolepedagogik. Samverkansformerna mellan skola och fritidshem bör 
utvecklas utifrån en helhetssyn på barns lärande och utveckling. 
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