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1. BACKASKOLANS VISION 

 

 

 

 

 

”Backaskolan är en framåtsträvande skola där skolledning och 
personal tillsammans jobbar för att skapa den  

bästa skolan för våra elever! 
 

Vi har engagerade pedagoger för våra nyfikna elever. Hos oss 
arbetar vi för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är 

möjligt. Vi gör vårt bästa för att varje elev ska växa och 
utvecklas- hos ska var och en kunna bli det man har 

förutsättningar att bli! 

Vi har duktiga pedagoger och medarbetare som ser 
möjligheterna i varje barn och vår strävan är att alla på 

Backaskolan ska känna sig välkomna och sedda.” 

Backaskolan-tillsammans kan vi allt! 
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2. OM BACKASKOLAN 

 

Backaskolan är en F-6 -skola i Ystad med ca 350 elever, varav ca 200 
har en fritidsplats. Skolledningen består av rektor och biträdande rektor 
och totalt arbetar ca 40 medarbetare på skolan. Organisationen består 
dessutom av tre arbetslagsledare.  

 

Backaskolan är en framåtsträvande skola där ledning och personal 
tillsammans jobbar för att skapa den bästa skolan för våra elever. 
Trygghet och trivsel är ett av våra prioriterade områden och för att kunna 
erbjuda detta har våra pedagoger ett tätt samarbete med elevhälsan och 
varandra. Vårt trygghetsteam och vår värdegrundsgrupp skapar 
dessutom tillsammans med eleverna olika aktiviteter som bidrar till ökad 
trivsel och trygghet på hela skolan. 

 

 

 

 

 

I denna verksamhetsplan beskriver vi närmare hur vi kommer jobba med 
våra olika målområden och projekt under läsåret 2021/2022.  
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3. BACKA BARNET 

 

Backaskolan är pilotskola för Backa barnet, vars syfte är att ge varje 
barn en bra start i livet! 

 

Varje barn har rätt till en start i livet och ska ges en trygg och säker 
uppväxt. Backa barnet utgår från varje barns behov av trygghet, 
tillhörighet, omsorg, fritids, hälsa och utveckling samt att respekteras och 
ges möjlighet att ta ansvar. 

 

Bakom Backa barnet står Polisen, Region Skåne och Ystads kommun. 
Tillsammans ska vi ge barn det stöd den har behov av i rätt tid. Backa 
barnet ska hjälpa vårdnadshavare, myndigheter och verksamheter att se 
en helhetsbild av stödbehov och att alltid sätta barnets behov främst.  
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4. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS 

NÄMNDSMÅL FÖR 2020-2022 

 

· En regional utveckling genom ökad intern och extern samverkan, som 
leder till bästa möjliga förutsättningar för medborgarna i Ystads kommun 
samt angränsande kommuner. 

· Hållbara, jämlika och attraktiva inne och utemiljöer, som skapar lust till 
rörelse och en hälsofrämjande livsstil, vilket ger förutsättningar för ökad 
måluppfyllelse. 

· Verksamheter som präglas av inflytande och gott bemötande – genom 
ökad tillgänglighet och digitalisering. 

· En trygg, jämlik och likvärdig skola och fritidsverksamhet, som främjar 
lusten till lärande och ökar förståelsen för barn och unga med olika 
förutsättningar. 

Målen ska gälla till 2022 men kan revideras om det finns behov av det. 

 

 

5. KULTUR- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS 

GEMENSAMMA FOKUSOMRÅDE FÖR SKOLA 

OCH FÖRSKOLA 

 

Gemensamma fokusområden för förskola och skola i Ystads kommun är: 

· Tillgänglighet 

· Undervisningskvalitet 

· Bedömning 

 

Läsåret 21/22 kommer fokus i vårt systematiska kvalitetsarbete  

vara inom området “Bedömning”. 
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6. BACKASKOLANS LOKALA MÅL 

Skolans lokala mål baseras på nämnds- och förvaltningsmål och 
kommer under 2021/2022 att belysa området bedömning (på 
Backaskolan kallat ”Utvecklande lärande”). 

 

6.1 Målområde ”Utvecklande lärande” 

 

Mål:  
 

• Känna oss förtrogna med de nya kursplanerna inför HT 2022. 
 

• Utveckla undervisningen utifrån analys av elevers lärande.  
 

• Öka samsynen för likvärdig bedömning. 
 

6.2 Målområde “Elevhälsa” 
 

 

Mål:  
 

• Utveckla vårt elevhälsoarbete med fokus på främjande perspektiv. 
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7. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 

7.1 Målområde Utvecklande lärande 
 

• Inläsning av Skolverkets “Att planera, bedöma och ge återkoppling” med 
tillhörande diskussionsfrågor. 

• Schemalagt kollegialt lärande under ledning av förstelärarna utifrån 
införande av den nya läroplanen. 

• Kollegialt lärande med Löderups pedagoger. 

• Sambedömning (internt samt med Löderups skola). 

• Kollegialt lärande kring feedback och bedömning.   

 

Aktiviteter för fritids:  

• Utveckla användandet av pedagogiska planeringar med syfte att 
analysera sin egen undervisning. 

 

7.2 Målområde Elevhälsa 
 

• Tydliggöra och implementera vår inre rutin för elevhälsa 

• Implementera Backa barnet i vårt elevhälsoarbete 

• Elevhälsomöten (EHM) med fokus på främjande elevhälsoarbete på 
gruppnivå 

• Utveckla värdegrundsarbetet med vår plan mot diskriminering och 
kränkande behandling som grund. 

 

8. UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

• Självskattning av utvecklingsgruppen 

• Självskattning av pedagoger  

• Måluppfyllelse 

• Elevenkät 

• Antal anmälningar i Draftit 


