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Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen 
Dokumentansvarig: Rektorerna för grundskolan 

  

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Bakgrund 
Rektorerna inom grundskola/grundsärskola har utifrån skollagen 10 kap 12§, 
13§ tagit ett gemensamt beslut:  

Ny digital omdömesmodul IST-lärande är införd för grundskolor och 
grundsärskolan i Värnamo Kommun i samband med läsårstarten 2016. 

Syftet är att säkerställa en likvärdig dokumentation kring elevernas 
kunskapsutveckling inför utvecklingssamtal, IUP och betygsättning. Från och 
med 2017 ska dokumentationen publiceras för elev och vårdnadshavare på 
samtliga skolor. 
 
Dokumentation/ Omdöme 
I systemet IST-lärande ska bedömningen av elevernas kunskaper 
dokumenteras av pedagogerna gentemot läroplanens kunskapskrav.  
Dokumentation av kunskapskrav ska genomföras av berörd lärare och 
publiceras till vårdnadshavarna. Dokumentationen ska kontinuerligt 
uppdateras och utgöra ett underlag inför betygsättning och utvecklingssamtal. 
De förtryckta skolverkstexterna i matriserna får ej ändras. Dokumentationen i 
IST- lärande ska senast publiceras för vårdnadshavare inför terminens slut 
och ligger till grund för utvecklingssamtalet vid nästkommande termins 
början.  

Utvecklingssamtal 
Inför utvecklingssamtalen ska en samlad bedömning göras för en tydlig 
överblick av elevens utveckling.  

I den samlade bedömningen ska följande färger användas: 
Åk 1-3 
Rött: uppnår ej kunskapskraven 
Ljusgrön: når kunskapskraven 
Mörkgrön: används ej i åk 1-3 
Åk 4-9 
Rött: uppnår ej kunskapskraven 
Ljusgrönt: når kunskapskraven på nivå E 
Mörkgrön: når kunskapskraven på högre nivå än E 
 
Extra anpassningar 
Vid en markering att eleven inte når godtagbara kunskaper ska extra 
anpassningar eller åtgärdsprogram finnas. 

Extra anpassningar dokumenteras av klasslärare/mentor i systemet. 
Klasslärare/ mentor bjuder även in berörda lärare för att genomföra 
dokumentationen. 

I elevens IUP ska det finnas en anteckning med hänvisning till de extra 
anpassningar som finns för eleven.  

Dokumentation av kunskapskrav ska genomföras av berörd lärare och 
publiceras till vårdnadshavarna. 
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Åtgärdsprogram, 
arbetsgång IST lärande och PMO 
Upprättande 

1. Av rektor utsedd person skapas ett nytt dokument från mallen ”Åtgärdsprogram 
Värnamo kommun” som ligger i Elevhälsarummet i IST lärande.  
Skapa ett åtgärdsprogram 
 

2. Av rektor utsedd person väljer att samarbeta med en eller flera lärare genom att dela 
ut dokumentet till aktuella lärare. Åtgärdsprogram elevhälsapersonal samarbetar med 
lärare 

Beslut 
3. Den som upprättat åtgärdsprogrammet skriver ut det från IST lärande när det är klart. 

Rektor eller delegat skriver under åtgärdsprogrammet. Det underskrivna 
åtgärdsprogrammet skannas i PMO (den signeringen som man kan göra i PMO gäller 
inte enligt Skolinspektionen.)  
 

4. Originalet skickas till vårdnadshavare.  
 

5. När åtgärdsprogrammet är publicerat kan berörda lärare se det i IST lärande. 
 

Mallar 
Följande mallar ska användas i systemet beslutas av rektorsgruppen och läggs in 
centralt 

 

 Dokument IST PMO 
 Mall extra anpassning ( Kommunmall) Skriv /lagra  
Ny Mall för att lämna underlag till 

utredning (personal lämnar till 
specialpedagog, kommunmall) 

Skriv  Lagra 

 Mall för pedagogisk utredning 
(kommunmall) 

 Lagra 

 Mall för skolsocial utredning 
(kommunmall) 

 Lagra 

 Mall för utredning och beslut av elevs 
behov av särskilt stöd (Skolverket) 

 Skriv /lagra 

 Mall för åtgärdsprogram (Skolverket) Skriv Lagra 
 Mall för att ej upprättade 

åtgärdsprogram (Skolverket) 
Skriv Lagra 

 Mall för att avsluta åtgärdsprogram 
(Skolverket) 

Skriv Lagra 

 Mall Dokumentation vid ogiltig frånvaro 
i IST lärande  
Närvaroplan i grundskolan - Nettan 
(varnamo.se) 

Skriva/Lagra  

https://nettan.varnamo.se/download/18.1b74538b167cb53cf242f64/1548153603382/Skapa%20ett%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram.pdf
https://nettan.varnamo.se/download/18.4af6ca791680f6674ed7dea/1550579650614/%C3%85tg%C3%A4rdsprogram%20elevh%C3%A4lsapersonal%20samarbetar%20med%20l%C3%A4rare.pdf
https://nettan.varnamo.se/download/18.4af6ca791680f6674ed7dea/1550579650614/%C3%85tg%C3%A4rdsprogram%20elevh%C3%A4lsapersonal%20samarbetar%20med%20l%C3%A4rare.pdf
https://nettan.varnamo.se/49/organisation-och-forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen/narvaroplan-i-grundskolan.html
https://nettan.varnamo.se/49/organisation-och-forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen/narvaroplan-i-grundskolan.html
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Bilaga 1. Manual och guide: Checklista IST lärande, när ska jag göra vad?    

Terminens START Under terminen Terminens SLUT 
Kontrollera undervisningsgrupper i Dexter 

 Kolla dina grupplistor i Dexter. 
 Kolla så att schemat stämmer.  

 
Under höstterminen har du t ex undervisningsgrupp 2021-1 och under 
vårterminen heter gruppen 2021-2. Är det någon grupp som inte stämmer,  
kontakta Buf-adminelev adminelev@edu.varnamo.se  
 IST hämtar sin information från Dexter så det är viktigt att detta stämmer.  

Elev flyttar utanför kommunen Skriv ut omdömen, extra anpassningar och 
åtgärdsprogram. Detta används vid överlämning till nästa skola. Görs så snart 
du får veta att en elev flyttar.  
Skriv ut omdömen  
Manual: Skapa en pdf 
(här finns också en instruktion om hur du skriver ut) 
Video: Skriv ut ett eller flera omdömen 

Överlämning 
Samarbeta med lärare, för att din efterträdare ska kunna se dina 
skriftliga omdömen och extra anpassningar. Detta görs på varje 
undervisningsgrupps omdöme och varje elevs anpassningar. 
Manual: Samarbeta med en lärare 
Video: Samarbeta med en kollega bjud in en kollega 
 

Kontrollera undervisningsgrupper i IST 
Kolla att du har alla ämnesrum och att alla elever är med i dina ämnesrum. 
Stämmer det i Dexter men eleven ändå inte finns med i ämnesrummet i IST 
måste du koppla på eleven som ”ligger nertill”. 
Manual: Elevgrupper stämmer inte. 

Elev flyttar in När eleven är registrerad i Dexter kopplar du på eleven i dina 
undervisningsgrupper. Grönmarkera eleven längst ner i ämnesrummet. 
Manual: Elevgrupper stämmer inte 

  

Skapa omdöme Skapa omdöme för varje undervisningsgrupp. Datumen ska 
vara från terminens början till terminens slut. Vill du fortsätta på förra 
terminens omdöme kopierar detta istället för att skapa ett nytt. (Du ska inte 
fortsätta på ett gammalt) 
Manual: Publicera omdömen 
Video: Skapa omdöme (Om du gör en Läraranteckning i IST lärande är det en 
offentlig handling) 

Bedöm kunskapskrav Gör dina bedömningar av kunskapskraven kontinuerligt 
under terminen. Om en elev inte når målen, gör extra anpassningar och 
meddela vårdnadshavare snarast. 
Manual: Publicera omdömen 
Video: Skapa omdöme  
(Om du gör en Läraranteckning i IST lärande är det en offentlig handling) 
 

Publicera omdömen 
Gör en sammantagen bedömning av ämnet. Lås och visa för 
vårdnadshavare. 
Manual: Gör dina bedömningar synliga 
 

Extra anpassningar Skriv och publicera.  
Manual: 
Extra anpassningar IST lärande 
 

Extra anpassningar ska följas upp ett par gånger under terminen. Manual  
Extra anpassningar IST lärande 

Extra anpassningar Utvärdera och avpublicera. Avpublicera för att 
flaggan inte ska vara kvar. Detta gör du genom att trycka på 
editeraknappen. 
Manual  Extra anpassningar IST lärande 

 Planera arbetsområden Du kan med fördel planera dina arbetsområden i IST. 
Manual: Skapa en planering (för fritidshem) 
Video: Planering alla moment 

 

Utvecklingssamtal Skapa utvecklingssamtal i arbetsrummet. Använd mallen 
”Framåtsyftande planering åk 1-5”. Datumet ska vara dagens, men det ska 
hämta information från förra terminens början till terminens slut. Utvärdera 
den förra framåtsyftande planeringen och skriv en ny. Publicera 
utvecklingssamtalet för elev och vårdnadshavare när du haft samtalet. 
Manual: Skapa utvecklingssamtal 

När en elev inte når målen, ska det alltid göras en extra anpassning som 
snarast kommuniceras med vårdnadshavare (VH). Notera i IST lärande när 
kontakt med VH togs.  

 

En elev byter grupp, om en elev byter grupp så kontrollera att eleven finns 
med i rätt grupp i Dexter.  Då kan du koppla på eleven som ”ligger nertill”. 
Manual: Elevgrupper stämmer inte. 
 

Längre vikariat Undervisande lärare väljer att samarbeta med vikarierande 
lärare i sina omdömen och planeringar. 
Manual: Samarbeta med en lärare 
Video: Samarbeta med en kollega bjud in en kollega 

Lärare slutar Samarbeta med nästa lärare, för att din efterträdare 
ska kunna se dina omdömen och extra anpassningar. 
Manual: Samarbeta med en lärare 
Video: Samarbeta med en kollega bjud in en kollega 

https://nettan.varnamo.se/download/18.4af6ca791680f6674ed7dfc/1550580899701/Spara%20en%20PDF%20i%20IST%20l%C3%A4rande.pdf
https://ist.infocaption.com/951.guide
https://nettan.varnamo.se/download/18.5e1e918d16adfc76fa910ac/1560155333518/Samarbeta%20med%20en%20l%C3%A4rare%20i%20IST%20l%C3%A4rande.pdf
https://ist.infocaption.com/955.guide
https://nettan.varnamo.se/download/18.119b139a1661abeed6765da/1542189997179/Elevgrupper%20st%C3%A4mmer%20inte.pdf
https://nettan.varnamo.se/download/18.119b139a1661abeed6765da/1542189997179/Elevgrupper%20st%C3%A4mmer%20inte.pdf
https://nettan.varnamo.se/download/18.65d9741e164a1b50fd43e83/1535545001010/G%C3%B6r%20dina%20bed%C3%B6mningar%20synliga.pdf
https://ist.infocaption.com/954.guide
https://nettan.varnamo.se/download/18.65d9741e164a1b50fd43e83/1535545001010/G%C3%B6r%20dina%20bed%C3%B6mningar%20synliga.pdf
https://ist.infocaption.com/954.guide
https://nettan.varnamo.se/download/18.65d9741e164a1b50fd43e83/1535545001010/G%C3%B6r%20dina%20bed%C3%B6mningar%20synliga.pdf
https://nettan.varnamo.se/download/18.6024bfe5161523fb8d5a6a2/1534324490898/Extra%20anpassningar%20i%20IST%20l%C3%A4rande.pdf
https://nettan.varnamo.se/download/18.6024bfe5161523fb8d5a6a2/1534324490898/Extra%20anpassningar%20i%20IST%20l%C3%A4rande.pdf
https://nettan.varnamo.se/download/18.6024bfe5161523fb8d5a6a2/1534324490898/Extra%20anpassningar%20i%20IST%20l%C3%A4rande.pdf
https://nettan.varnamo.se/download/18.119b139a1661abeed675ac8/1542878101023/Skapa%20en%20planering%20f%C3%B6r%20fritidshemmen.pdf
https://ist.infocaption.com/937.guide
https://nettan.varnamo.se/download/18.53a6328c16adf6f36955a8b/1566474330092/Skapa%20utvecklingssamtal%20IST%20l%C3%A4rande.pdf
https://nettan.varnamo.se/download/18.119b139a1661abeed6765da/1542189997179/Elevgrupper%20st%C3%A4mmer%20inte.pdf
https://nettan.varnamo.se/download/18.5e1e918d16adfc76fa910ac/1560155333518/Samarbeta%20med%20en%20l%C3%A4rare%20i%20IST%20l%C3%A4rande.pdf
https://ist.infocaption.com/955.guide
https://nettan.varnamo.se/download/18.5e1e918d16adfc76fa910ac/1560155333518/Samarbeta%20med%20en%20l%C3%A4rare%20i%20IST%20l%C3%A4rande.pdf
https://ist.infocaption.com/955.guide
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