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Arbetsplan läsåret 2014-2015
”En skola alla längtar till”
Där allt är möjligt

med fokus på:

Elevinflytande, Trygghet och trivsel samt Ökade
kunskapsresultat
Mål:
1. Läsåret 2014-2015 fortsätter arbetet med att göra eleverna delaktiga i
samtliga lärprocesser. Eleverna ska alltid delta i upprättandet av pedagogiska
planeringar. En gemensam modell för utvecklingssamtal utifrån ett ökat
elevinflytande tas fram och används under läsåret.
2. Minst 85% av skolans elever skall i mätningar uppge att de upplever skolan
som en trygg plats med arbetsro. Arbetsrolinjal och medveten möblering
används som redskap för ökad trygghet och trivsel( f-3). Fadderverksamhet
inom undervisningens ram utvecklas. Arbetet planeras tillsammans med
eleverna. Fortsatt fadderverksamhet mellan årskurs 7 och 9. Fortsatt hög
bemanning av rastvärdar. Rastaktiviteter fördelas som uppdrag till
fritidshemmets personal.

3. Samtliga anställda skall vad gäller resursfördelning, och metoder bedriva ett
medvetet arbete med fokus på kunskapsresultat. Varje elevs behov skall
tillgodoses på bästa sätt. Bemanningen vad gäller specialpedagog/
speciallärarresurs utökas. Strukturen kring studieverkstad/ elevens val
förändras så att eleven mer väljer utifrån positiv förstärkning och redan
starka förmågor.
Specifika mål
Fritidshemmet:
Mål 1: Fokus Normer och värden: Fortsatt och återkommande
värdegrundsarbete. Fortsatt konsekvent nolltolerans mot kränkningar och t.ex
svordomar.
Mål 2: Fokus Samarbete/ Fritids skall delta i aktuella barns utvecklingssamtal
alternativt informera berörd mentor inför samtal. Samverkan med föräldrar till
fritidsbarn skall ökas. Fritids skall under läsåret 14-15 i görligaste mån delta i
planeringsarbete (F-3)gällande temadagar, utflykter etc.
Mål 3: Fokus information:/ Ny aktivitetsgrupp på skolportalen/ fritids/ läggs
upp och används för information, bilder etc.
F-3
Mål 1: Elevinflytande: För att öka elevernas ansvar och inflytande och skapa
trygghet för elever och föräldrar tas en egen modell för utvecklingssamtal fram.
Elevernas delaktighet i lärprocessen ökas.
Mål 2: Trygghet o Trivsel: Den upplevda arbetsron skall öka. Arbetsrolinjal
och medveten möblering används som redskap. Konsekvenstrappan utvecklas.
Mål 3: Kunskapsresultat: För att nå högre kunskapsresultat genomförs
åldersblandat och ämnesintegrerat temaarbete, F-1 och 2-3.
4-6:
Mål 1.Elevinflytande: I juni 2015 är alla elever medvetna om kunskapskraven
och dess innehåll. Alla elever är delaktiga i den pedagogiska planeringen.
Mål 2: Trygghet och trivsel: I juni 2015 upplever samtliga elever att de är
trygga i klassrumssituationen vad gäller acceptans och tolerans. En ”Vi-känsla”
ska skapas genom värdegrundsarbete, tematiskt arbete och åldersintegrerat
arbete.
7-9
Mål 1: Elevinflytande: Eleverna skall alltid delta i upprättandet av pedagogiska
planeringar. Fadderverksamhet inom undervisningens ram skall planeras
tillsammans med eleverna.

Mål 2: Trygghet och trivsel: Fadderverksamheten mellan åk7 och åk 9 skall
fortsätta. Fadderverksamheten inom undervisningens ram skall utökas och
utvecklas under läsåret 2014-2015.
Mål 3: Kunskapsresultat: Samsynen kring betyg och bedömning skall öka.
Samtliga pedagoger deltar under läsåret i gemensamma fortbildningsinsatser och
pedagogiska diskussioner inom området betyg och bedömning. Varje elevs behov
av stöd och särskilt stöd skall tillgodoses på bästa sätt genom flexibla
grupperingar, samverkan mellan pedagoger och flexibel resursanvändning.
Strukturen gällande studieverkstad/elevens val förändras. ”Elevens val ”görs
mer lustfyllt och utgår mer från intresse och behov.
Elevhälsan:
Mål 1: Arbetsstruktur: Tid avsätts kontinuerligt för analys och utvärdering av
stöd.
Mål 2: Arbetstruktur: Öppen mottagning gentemot arbetslag för handledning
och återkoppling i elevärenden fortsätter läsåret 2014-2015.
Mål 3: Uppföljning: EHT följer kontinuerligt under läsåret upp
rastvärdsarbete och rastaktiviter.
Mål 4: Klasskonferenser: Hålls en gång per termin. EHT ansvarar

