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Indikatorvärden för kvalitetspeng grundskola läsåret 2020/2021
En kvalitetspeng på 5 mnkr för läsåret 2020/2021 fördelas per alla barn i årskurs 1-9
folkbokförda i Täby kommun per läsårets sista dag till alla skolor som är placerade i Täby
kommun samt till fristående skolor utanför Täby kommun där minst 90 % av eleverna är
folkbokförda i Täby. Kvalitetspeng tilldelas skolor där minst 4 av 5 jämnt viktade indikatorer
uppnås (baserade på läsåret 2020/2021), varav kunskapsprogression är obligatorisk:

1. Uppnådd kunskapsprogression (inom alla de stadier som skolan erbjuder)
o Lågstadiet: nationella prov - sammanvägt medelvärde för samtliga delprov per
skola, andel elever som nått kravnivån – minst 95 %
o Mellanstadiet: nationella prov – positiv eller oförändrad progression på andel
elever som fått godkända provresultat från åk 3 till åk 6 i matematik och
svenska
o Högstadiet: nationella prov – positiv eller oförändrad progression på andel
elever som fått godkända provresultat från åk 6 till åk 9 i matematik, engelska
och svenska
2. Elevhälsa, nedan ska vara uppfyllt:
o Tillgång till lagstiftad elevhälsa enligt 2 kap. 25 § Skollagen (2010:800):
Skolorna ska kunna påvisa att alla elever har tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk
kompetens
o Utfall på Våga Visa-enkäten (om skolan inte deltar i Våga Visa-enkäten ska
utfall på motsvarande fråga från skolans egen brukarenkät redovisas) inom
området Normer och värden:
 Skolan arbetar mot kränkande handlingar som t ex mobbning – minst
75 %
 Jag trivs i skolan – minst 85 %
 Flickor och pojkar behandlas lika av lärarna – minst 65 %
3. Rektor har examen från statliga rektorsprogrammet
4. Andel personal med pedagogisk högskoleexamen – minst 85 %
5. Utfall på Våga Visa-enkäten (om skolan inte deltar i Våga Visa-enkäten ska utfall på
motsvarande fråga från skolans egen brukarenkät redovisas) på påståendet ”Jag känner
mig trygg i skolan” – minst 90 %

