
                                   Verksamhetsplan Löderups skola 2018/2019 

Skollag, läroplan, de kommunala målen samt de utvecklingsområden som identifierades i föregående läsårs analys utgör grunden för den lokala 
arbetsplanen. Dessutom finns kommuns Tobakspolicy samt IT-satsning med i den lokala arbetsplanen. Planen är framtagen i personalgruppen i augusti 2018. 

Den lokala arbetsplanen ska, tillsammans med Plan mot diskriminering och kränkande behandling, vara aktiv i verksamheten under läsåret. Planen 
utvärderas vid läsårets slut och detta resulterar i en kvalitetsredovisning. Den lokala arbetsplanen ska vara grunden vid medarbetarsamtalet. 

Organisation på Löderups skola 

Löderups skola består av förskoleklass, fritidshem och skolår 1-6. På skolan finns ca 145 elever och ca 70 barn inskrivna på fritidshemmet. Arbetslagen är 
indelade i år F-3 samt år 4-6. Fritidshemmen är uppdelade i Löderups fritidshem samt Glemmingebro fritidshem där ca 15 barn är inskrivna. 

 

Organisation Öster 

  
  
  

 

 

 

 

 

 



 

”Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt. Mångfald av fritid och 
kultur och nyskapande aktiviteter. Attraktiva och havsnära boenden i allt från den medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den lilla 
staden med de stora möjligheterna.”    Antagen av KF december 2013 och är vägledande för all verksamhet. 

 

 

”Ystad lyfter tillsammans” är den gemensamma visionen för utbildningsverksamheterna. Fokusområdet för läsåret är tillgänglighet. I vår undervisning ska vi 
aktivt arbeta med utepedagogik, digitalt lärande och kultur. 

 
 

”Tillsammans lyfter vi” 
Trygghet och god miljö 
Våra verksamheter präglas av en trygg, positiv miljö och en stark gemenskap där både elever och personal varje dag känner sig sedda och har möjlighet att 
utvecklas. Vi har en inkluderande miljö där vi tillgodoser elevers olika behov och förutsättningar. Vi har ett välfungerande elevhälso- och trygghetsarbete. 
Undervisning 
Undervisningen präglas av tydlighet i mål och struktur, utmaningar för alla eleverna utifrån deras egna förutsättningar samt ett innehåll som stimulerar till 
nyfikenhet och vilja att lära. Eleverna har inflytande och känner sig delaktiga i verksamheten. 
Engagemang 
Det finns ett starkt engagemang för att gemensamt utveckla verksamheten och arbeta tillsammans. Alla vuxna gör varje dag sitt yttersta för att möta varje 
människa och situation på bästa sätt. 
Samverkan 
Vi har en god samverkan mellan våra verksamheter och hemmen, mellan de olika verksamhetsdelarna, elevgrupperna och personalen. Vår verksamhet 
präglas av ömsesidig respekt med en öppen och ärlig kommunikation. 
Framtidstro 
Våra verksamheter är i framkant när det gäller att hitta sätt att nå alla elever, våga prova nytt, ha pedagogiska metoder som bygger på forskning och 
beprövad erfarenhet, hitta lösningar – tillsammans andas vi framtidstro! 

 



Ledningens prioriteringar för läsåret 

En struktur har skapats på området och för läsåret 2018/2019 arbetar vi för att skapa en stabilitet och flexibilitet i organisationen. Den kollegiala samverkan 
ska öka och arbetet med våra fokusområden fördjupas. Elevgrupperna ska organiseras utifrån elevernas behov och vara föränderliga under året. 

1. Fokusområde 2018/2019 

Fokusområde Målsättning Önskad effekt Så här ska vi arbeta i 
elevgruppen 

Så här ska vi arbeta 
kollegialt 

Tillgängliga och inspirerande 
lärmiljöer 

Undervisningsmiljöerna ska 
utformas utifrån elevernas 
behov, begränsas i synintryck och 
erbjuda olika fysiska alternativ 

Skapa trygghet och studiero 
Ha ett tillåtande klimat 
Ökad måluppfyllelse 
 

Planera undervisningsstrukturen 
utifrån ”Den magiska 7:an” 

Gå igenom tankarna kring ”Den 
magiska 7:an” på AL-möte 

Arbeta med inslag av kooperativt 
lärande 

Workshop i Kooperativt lärande 
den 27/9. Därefter uppföljande 
diskussioner på AL-möte 

Användning av digitala verktyg 
och program ska vara en naturlig 
del av vardagen 

Ökad digital kompetens hos 
eleverna 
Ökad måluppfyllelse 

Erbjuda en variation av digitala 
verktyg och program bland annat 
enligt IT-planen 

Kollegial träff kring digitalt 
lärande 
 
Workshop utifrån appar/program 
på personalkväll 
 
Läsa SPSM:s skrift ”IT i lärandet 
för att nå målen” 

Elevdelaktighet, inflytande och 
måltydlighet 

Eleverna ska vara delaktiga i 
planering och utvärdering av 
undervisningen 

Eleverna känner sig lyssnade på 
och motivationen ökar. 
Eleverna tar större ansvar för sitt 
lärande. 

Göra pedagogiska planeringar där 
eleverna är delaktiga i planering 
av arbetsformer, 
redovisningsformer och 
utvärdering. 
 
I den pedagogiska planeringen 
ska målsättningarna vara tydliga. 

Kollegiala träffar utifrån delar av 
Skolverkets moduler 



Det ska finnas regelbundna och 
meningsfulla klassråd och 
elevråd/fritidsråd, Grön Flagg råd 

Eleverna känner delaktighet. 
Eleverna blir trygga i den 
demokratiska processen 

Genomför klassråd, 
elevråd/fritidsråd, Grön Flagg 
utifrån gemensamma riktlinjer 

Kollegiala träffar utifrån delar av 
Skolverkets moduler 
 
En arbetsgrupp tar fram 
riktlinjerna på internat i augusti 

 Det ska finnas en tydlig 
ämnesprogression F-6 

Ökad målfyllelse 
 
Tydligt i förväntningar, 
samverkan och planering 
 
Bättre tar tillvara elevernas 
förkunskaper 

Göra pedagogiska planeringar  Ämnesdiskussioner som ska 
resultera i en 
ämneprogressionstanke F-6 samt 
en temacykel för F-3 och 4-6 

Engelskundervisning Det ska vara en trygg och 
tillåtande miljö 

Eleverna vågar, tror på sig själva 
och är aktiva 
 
Ökad måluppfyllelse 
 
Alla elever utvecklas 

Eleverna ska mötas av engelska 
inte bara på engelsklektioner 
utan naturligt i många olika 
sammanhang 
 
Varje engelsklektion ska innehåll 
moment som stimulerar alla till 
att våga tala 
 

Ämnesdiskussioner 
 
Kollegial träff kring engelska 

Engelska ska vara en naturlig del 
av verksamheten 

Undervisningen ska vara varierad 
och kopplad till elevernas vardag 

 

2. Övriga prioriteringar under läsåret 
● Fortsatt utveckling av arbetet med BGRODK 
● Arbeta med Grön Flagg 
● Utveckla samverkan mellan åldersgrupperna – ena skolan och skapa gemenskap 
● Fortsatt arbete med Kultur och utbildnings Värdegrundsplan 
● Fortsätta utveckla den kollegial samverkan 
● Arbeta med förvaltningens fokusområde tillgänglighet 

 
 

 



Mål och aktiviteter Löderups skola 2018/1019 

Våra 
fokusområde 

Mål/Fokusområde  Aktivitet beslutad av BUN eller 
på vår enhet 

Aktivitet på vår enhet/AL Önskad 
effekt – 
detta vill vi 
se 

Utvärdering 
Hur och när? 

Ansvarig 

 Tillgängliga och 
inspirerande lärmiljöer 

Se ovan kring det gemensamma. 
Det ni ska fundera kring är vad 
ni utöver det vill arbeta med i 
AL. 

År F-3 
 Fortsätta arbeta aktivt för att 

olika hjälpmedel blir en 
naturlig del i 
undervisningen. 

Lugnare och 
effektivare 
arbetsmiljö. 
Eleverna blir 
medvetna 
om hur 
deras fysiska 
placering 
gynnar 
deras 
inlärning. 

  Ökad 
måluppfyllel
se. 

 Två 
 gånger/ 
 termin  
  v. 43,51, 
  v. 15, 23 

Hela 
arbetslaget 

År 4-6 
Aktivt arbeta med att 
göra olika 
inlärningsstilar och 
hjälpmedel tillgängliga 
och erbjuda olika 
alternativ.  

Att varje elev 
hittar sin  
individuella 
nisch/lärstil 
Ökad 
studiero, 
fokus och 
måluppfyll- 
else.  
 

Två gånger 
per termin. 
Vecka 43 och 
51.  

Hela 
arbetslaget.  

Fritidshemmet 
Arbeta aktivt med olika 

hjälpmedel (t.ex bildstöd)  
Samarbete med skolan om 

extra anpassningar. 

Att samtliga 
barn ska få 
hjälp utifrån 
deras egna 
förut- 

En gång per 
termin.  

v. 49 samt, 
v. 19. 

Samtlig 
personal på 
fritids 



sättningar. 

Engelskundervisning Se ovan kring det gemensamma. 
Det ni ska fundera kring är vad 
ni utöver det vill arbeta med i 
AL. 

År F-3 
Gemensam sångstund 1 
gång/månad kl.13.30 -13.50 

(sista tisdagen varje månad) 

Eleverna 
vågar sjunga 
på engelska. 
utökar 
ordförrådet 

I slutet av 
varje 
termin. 

Hela 
arbetslaget 

År 4-6 
Ha en gemensam 
uppstart varje dag på 
engelska. Läsa dagens 
datum, väder och mat på 
engelska.  
 
Dela med oss av 
varandras goda exempel, 
ha engelskan som ett 
återkommande ämne på 
torsdagens pedagogiska 
möten.  

Skapa en 
större 
trygghet för 
språket, 
ökad  
måluppfyll 
-else.  

I slutet av 
terminen  

Hela 
arbetslaget 

Fritidshemmet 
En dag i veckan ha samlingen 

på svenska/engelska. 
En lek vid varje tillfälle i 

sporthallen där vi använder 
engelska. 

Ökar barnens 
intresse för 
engelska. 

Vecka 44 Hela 
arbetslaget 

Elevdelaktighet, 
inflytande och 
måltydlighet 

Se ovan kring det gemensamma. 
Det ni ska fundera kring är vad 
ni utöver det vill arbeta med i 
AL. 

År F-3 
Tillsammans skapa en 
ordning för 
ämnesinnehållet/det 
centrala innehållet.  
 
Tillsammans på skolan 
skapa en tydlig och 
gemensam dagordning 
för klassråd och 

Att det blir 
lättare att ta 
över en 
klass. 
 
Tydlig röd 
tråd.  
 
För att inte 
missa 

A-dag i slutet 
av terminen.  

Hela 
arbetslaget 



elevrådets innehåll.  
 
Vid terminsstart sätta 
mötesdatum.  

något av 
innehållet.  
 
Minskad 
arbetsbörda 
 

År 4-6 
Tillsammans på skolan 
skapa en tydlig och 
gemensam dagordning 
för klassråd och 
elevrådets innehåll.  
 
Vid terminsstart sätta 
mötesdatum.  
 
Tillsammans skapa en 
ordning för 
ämnesinnehållet/det 
centrala innehållet.  
 

För att skapa 
mer elev- 
delaktighet 
och 
inflytande i 
våra klasser 
 
Att det blir 
lättare att ta 
över en 
klass. 
 
Tydlig röd 
tråd.  
 
För att inte 
missa 
något av 
innehållet.  
 
Minskad 
arbetsbörda 
 
Skapa mer 
kollegialt 
lärande, 
pedagogiska 
samtal och 
större 
samarbete.  

A-dag i slutet 
av terminen.  

Hela 
arbetslaget 



Fritidshemmet 
Fritidsråd var 3:e v.  
 

Att barnen är 
delaktiga 
samt att de 
har 
förståelse 
för att de 
kan påverka 
sin tid på 
fritids. 

 Hela 
arbetslaget 

Ur analysen 
för läsåret 
17/18 

F-3 Samköra oss angående Följa 
Studie- och yrkesväglednings 
planen från förskola-gymnasium. 
Bjuda in yrkesgrupper till 
lågstadiet så att det inte bara blir 
filmer.  
 
 
 
 
 

Lyfta frågan på föräldramöten 
och försöka samköra vid 
besök i F-3  

Ökad insyn 
och förståelse 
för samhället 

I slutet av 
varje 
termin 

Hela 
arbetslaget 

Fortsätta att ha fokus på engelska 
och få in språket mer naturligt 
redan från Fklass.  
 

Gemensam sångstund 1 
gång/månad kl.13.30 -13.50 

(sista tisdagen varje månad) 

Eleverna 
vågar sjunga 
på engelska. 
utökar 
ordförrådet 

I slutet av 
varje 
termin 

Hela 
arbetslaget 

Fortsätta med att 
medvetandegöra för eleverna när 
eleverna har inflytande på sin 
undervisning i det dagliga 
skolarbetet.  

Lyfta muntligt i elevgruppen 
och skriva in på datorn när 
eleverna har haft inflytande 
för att visa eleverna när de 
haft inflytande. 

Eleverna 
känner 
delaktighet 
och ser sitt 
inflytande i 
sin skoldag. 

I slutet av 
varje 
termin.  

hela 
arbetslaget 



År 4-6 
 

Samköra oss angående Följa 
Studie- och yrkesväglednings 
planen från förskola-gymnasium. 
Bjuda in yrkesgrupper till 
mellanstadiet.  
 
 
 

Under vecka 41 ha 
gemensam 
yrkestemavecka på 
mellanstadiet. Bjuda in 
olika yrken och arbeta 
över gränserna.  

För att lära 
eleverna 
om olika 
yrken och 
skapa 
nyfikenhet.  

Vecka 42 Hela 
arbetslaget 

Utveckla våra elevråd och 
klassråd , hitta en gemensam 
struktur. 

Tillsammans på skolan 
skapa en tydlig och 
gemensam dagordning 
för klassråd och 
elevrådets innehåll.  
 

För att 
skapa större 
elevdelakt 
ghet och 
inflytande 
samt en 
större kraft 
i mötets 
mening.  
 
  Skapa 

förståelse 
för 
demokratins 
olika 
mekanismer 
och innehåll.  

A-dag i slutet 
av terminen. 

Hela 
arbetslaget 

Alla utvecklar fokusområdet 
engelska. Vi kan dela med oss av 
goda exempel i arbetslaget.  

Ha en gemensam 
uppstart varje dag på 
engelska. Läsa dagens 
datum, väder och mat på 
engelska.  
 
Dela med oss av 
varandras goda exempel, 
ha engelskan som ett 
återkommande ämne på 
våra pedagogiska 
möten.  

Skapa en 
större 
trygghet för 
språket, 
ökad  
måluppfyll 
-else.  

I slutet av 
varje 
termin 

Alla i 
arbetslaget  



Fritidshemmet 
 

Vi behöver bli tydliga i vår 
kommunikation som sker mellan 
vuxna som arbetar på 
fritidshemmet. 
 
 

Fler personal är med på 
planeringen. 

Gemensam ställtid 

Att vi får tid 
att prata med 
varandra och 
att all 
personal kan 
få 
informatione
n. 
Ställtid där vi 
tillsammans 

kan gå 
igenom 
dagen. 

En gång per 
termin.  

Samtlig 
personal 

Rastaktiviteter, pedagogiska 
planeringar och bli tydligare på 
att förklara fritidshemmets mål. 

Göra allmänna pedagogiska 
planeringar om de olika 
aktiviteterna som erbjuds. 

Sätta upp målen i 
fritidshemmets lokaler. 

Förklara för barnen vad de lär 
sig under aktiviteter. 

Att det 
synliggörs det 
vi arbetar 
med på 
fritidshemmet 
både utåt mot 
föräldrarna 
samt att 
barnen får 
förståelse vad 
de lär sig 
under 
aktiviteterna. 

En gång per 
termin. 

Samtlig 
personal 

Elevhälso- 
planen 

X Arbeta med 
faddergrupper/tillsammans-gr
upper 

År F-3 
Gemensam sångstund 1 
gång/månad kl.13.30 -13.50 

(sista tisdagen varje månad) 
 
FN-dag, Alla hjärtans dag, 

vintertema-dag, 
Alla hjärtans dag (13/2) 
 Skoljoggen 11/9 
 
Tillsammansgrupper 3 

ggr/termin 

Öka 
sammanhåll
ning mellan 
eleverna på 
hela skolan. 
Skapa 
trygghet 
genom att 
eleverna lär 
känna 
varandra.  

  Efter varje 
genomförd 
aktivitet 

Hela 
arbetslaget 



 
 
 

År 4-6 
Gemensamma tema på 
mellanstadiet 
yrkestemavecka vecka 41, FN 
vecka 43, Nobel vecka 50 
 
 
Tre träffar i 
tillsammansgrupperna per 
termin. Leker, pysslar och lär 
tillsammans.  

Skapa 
gemenskap 
och en vi- 
känsla 
mellan alla 
elever på 
skolan.  

I slutet av 
varje 
termin.  

Hela 
arbetslaget 

Fritidshemmet 
Arbetet sker inom skolan. 

Samma som 
ovan 

Samma som 
ovan 

Samma som 
ovan 

Arbeta med stresskänslan 
hos eleverna 

År F-3 
Använda lugn musik i 
klassrummet, massage och 
avslappningsövningar. 

Lugna och 
harmoniska 
elever. 

I mitten av 
varje 
termin, 
v.43, 15 

Hela 
arbetslaget 

År 4-6 
Ha som en stående punkt på 
klassrådet. 
 
Arbeta med studieteknik.  
 
Arbeta för ett gemensamt 
lugnt klassrumsklimat.  

Lugna och 
harmoniska 
elever. 

I slutet av 
varje 
termin.  

Hela 
arbetslaget.  



Fritidshemmet 
Vi har tydliga regler och 
förklarar noggrant. 

Lugna och 
harmoniska 
elever. 

I slutet av 
varje 
termin. 

Samtlig 
personal. 

Grön Flagg 
 
 

Fokusområden: 
 
*Kemikalier & Giftfri 
miljö  
(Giftfri skolmiljö?) 
 
*Skräp & Avfall 
(Skräpplockning och 
sortering) 
 
*Klimat & Energi 
(Energikällor) 

Giftfri skolmiljö: 

Vi ska arbeta med att 
undersöka våra leksaker på 
skolan för att se vad de 
innehåller. Vi kommer även 
undersöka vad 
lokalvårdarna använder för 
kemikalier. 

Skräpplockning och 
sortering: 

Vi kommer fortsätta på 
förra årets 
utvecklingsområde skräp 
och avfall. 

Energikällor: 

Vi kommer arbeta med 
klimat och energi och 
fokusera på olika 
energikällor. 

 

F-3 
Giftfri skolmiljö: 

Årskurs F-3 kommer arbeta 
tillsammans i tvärgrupper med 
detta utvecklingsområde. 

Vi kommer använda oss av 
undersökningar och 
dokumentation samt 
observationer i närmiljön. Vi 
kommer visa och prata om 
olika miljömärkningar. 

Skräpplockning och sortering:  

Vi kommer ha två 
skräpplockardagar även detta 
läsår. Vi kommer detta året 
även att sortera skräpet vi 
hittar. 

Vi kommer prata om olika sätt 
att minska nedskräpningen och 
avfall, tex genom att ha en 
fruktburk istället för en 
plastpåse, skriva ut färre 
papper. Vi är rädda om våra 
saker och slösar inte på saker i 
onödan. 

Energikällor: 

F-3 kommer arbeta i 
tvärgrupper och varje grupp 

Giftfri 
skolmiljö: 

Eleverna blir 
medvetna om 
olika 
kemikalier och 
produkter i 
hem och 
närmiljö och 
vilka 
alternativa 
produkter det 
finns som är 
bättre för 
miljön. De blir 
också mer 
medvetna när 
de handlar 
produkter som 
ligger nära 
deras vardag 
tex kläder och 
leksaker. 

Skräpplocknin
g och 
sortering: 

Eleverna blir 
medvetna om 
nedskräpninge
ns 
konsekvenser. 

Vid slutet av 
varje termin 
på vårt Grön 
flagg-möte. 

Pedagoger 
och till viss 
del elever i 
Grönflagg-r
ådet. 



får en energikälla att söka 
information om och sedan 
redovisa. Detta kommer sedan 
ställas ut och vi kommer bjuda 
in de äldre eleverna. 

Eleverna blir 
också 
medvetna 
konsumenter 
och tänker på 
vad och hur 
mycket de 
handlar och 
kan påverka 
sina föräldrar. 

 

Energikällor: 

Eleverna blir 
medvetna om 
vilka 
energikällor 
som är bättre 
för miljön. 
Detta gör att 
de 
förhoppningsvi
s väljer ett 
klimatsmart 
alternativ när 
de blir vuxna. 
De kan 
förhoppningsvi
s också 
påverka sina 
föräldrars val 
redan nu. 



År 4-6 
 
Giftfri miljö:  
4-6 kommer arbeta 

tillsammans i tvärgrupper. Vi 
har valt detta arbetssätt 
eftersom årskurs 6 har dessa 
mål även i läroplanen och 
behöver därför fördjupa sig 
mer än årskurs F-3. 

I 4-6 kommer vi använda oss 
av undersökningar och 
dokumentation samt 
observationer i närmiljön. Vi 
kommer visa och prata om 
olika miljömärkningar. 

 
Skräpplockning och 

sortering: 
Vi kommer ha två 

skräpplockardagar även 
detta läsår. Vi kommer detta 
året även att sortera skräpet 
vi hittar. 

Vi kommer prata om olika 
sätt att minska 
nedskräpningen och avfall, 
tex genom att ha en 
fruktburk istället för en 
plastpåse, skriva ut färre 
papper. Vi är rädda om våra 
saker och slösar inte på 
saker i onödan. 

 
Energikällor: 
4-6 kommer få i uppgift att ta 

reda på information om 
olika energikällor och träna 

Giftfri 
skolmiljö: 

Eleverna blir 
medvetna om 
olika 
kemikalier och 
produkter i 
hem och 
närmiljö och 
vilka 
alternativa 
produkter det 
finns som är 
bättre för 
miljön. De blir 
också mer 
medvetna när 
de handlar 
produkter som 
ligger nära 
deras vardag 
tex kläder och 
leksaker. 

Skräpplocknin
g och 
sortering: 

Eleverna blir 
medvetna om 
nedskräpninge
ns 
konsekvenser. 
Eleverna blir 
också 
medvetna 
konsumenter 
och tänker på 

Vid slutet av 
varje termin 
på vårt Grön 
flagg-möte 

Pedagoger 
och till viss 
del elever i 
Grönflagg-r
ådet. 



detta genom att debattera 
för sin energikälla. 

vad och hur 
mycket de 
handlar och 
kan påverka 
sina föräldrar. 

 

Energikällor: 

Eleverna blir 
medvetna om 
vilka 
energikällor 
som är bättre 
för miljön. 
Detta gör att 
de 
förhoppningsvi
s väljer ett 
klimatsmart 
alternativ när 
de blir vuxna. 
De kan 
förhoppningsvi
s också 
påverka sina 
föräldrars val 
redan nu. 

Fritidshemmet 
 

   



Tobakspolicyn Inga under 18 år 
använder tobak eller 
alkohol. 

Tobaks- och 
alkoholkonsumtionen 
hos unga vuxna 
minskar. 

Ystad är en kommun 
fri från narkotika och 
andra droger. 

Rektor/personal info om 
tobakspolicyn på 
föräldramöte. 

Rektor eller personal 
informerar på föräldramöte. 

Föräldrarna 
känner till 
planen. 

Läsårsslut Rektor och 
personal 

Mentor informerar eleverna 
om Ystads kommuns 
handlingsplan. 

F-3 
Tas upp när tillfälle ges under 

lågstadietiden. 

Öka elevernas 
förståelse 
för riskerna 
med tobaks- 
och 
alkoholkons
umtion. 

Slutet av 
varje 
termin 

Hela 
arbetslaget 

År 4-6 
Tas upp vid läsårsstart och 

diskuteras efter mognad i 
klasserna.  

 
Klass 6 deltar i Absolut 
Förälder 

Öka elevernas 
förståelse 
för riskerna 
med tobaks- 
och 
alkoholkons
umtion. 

Slutet av 
varje 
termin 

Hela 
arbetslaget 

Diskussion i elevrådet en 
gång/termin 

F-3 
Vi lyfter policyn i elevrådet. 
 

Policyn hålls 
levande. 

Slutet av 
varje 
termin 

Vuxen som är 
ansvarig för 
elevrådet. 

År 4-6 
Vi lyfter policyn i elevrådet. 
 

Policyn hålls 
levande. 

Slutet av 
varje 
termin 

Vuxen som är 
ansvarig för 
elevrådet 



Diskussion i 
föräldraföreningen en 
gång/termin 

Rektor lyfter frågan på 
skolråd. 

Föräldrarna 
känner till 
planen. 

Läsårsslut Rektor 

IT/ 
V-klass 

Följa kommunens 
digitala 
utvecklingsplan samt 
vår lokala IT-plan 

X Arbeta enligt upprättade 
IT-plan. Se 
verksamhetshandboken. 

 Vid läsårets 
slut 

Samtlig 
personal 

Miljö- 
program 

Havet, sjöarna och 
vattendragen har en 
god miljö. 

2020 är samtliga av Ystads 
kommuns förskolor och 

skolor är miljöcertifierade 
med Grön flagg 

Utifrån Grön Flagg arbeta 
med målsättningarna. 

Se ovan Se ovan Se ovan 

 Förvaltningen av 
kommunens mark- 
och vattenresurser är 
hållbar. 

Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan 

 Natur- och 
kulturvärden bevaras, 
den biologiska 
mångfalden är stor 
och det finns goda 
möjligheter för 
friluftsliv. 

Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan 



 Alla verksamheter i 
kommunen har en 
konsumtion som är 
skonsam för miljön 
och socialt hållbar. 

X Skriva ut dubbelsidigt. 
Endast skriva ut vid behov. 

Uppmana i mailfoten att 
inte skriva ut mail i 
onödan. Hämta 
omgående utskrifterna i 
skrivaren. 

Minskad 
pappers-fö
rbrukning 
och 
pappers- 
avfall 

En gång/ 
termin 

Samtlig 
personal 

   Släcka lampor om man 
lämnar rummet mer än 5 
min. Stänga dator och 
skärm vid dagens slut. 
Köp in/använd 
förgreningssladdar med 
avstängningsknapp. Stäng 
av kaffekokarna oavsett 
timer. Diska med full 
maskin. Släck lampor i 
gemensamma utrymmen. 
Använd dörröppnare 
endast vid behov. 

Minskad 
energi- 
förbruknin
g 

En gång/ 
termin 

Samtlig 
personal 

 Transporter och 
infrastruktur är 
miljöanpassade och 
möjligheter finns till 
ett liv fritt från fossilt 
bränsle. 

2020 är samtliga av Ystads 
kommuns förskolor och 

skolor är miljöcertifierade 
med Grön flagg 

Utifrån Grön Flagg arbeta 
med målsättningarn. 

Se ovan Se ovan Se ovan 

 



Årshjul kvalitetsarbete   

 Kunskapsresultat Trygghet och trivsel Utveckling och lärande Särskilt stöd/extra 
anpassningar 

KONTINUERLIG
T 

 Sociogram Verksamhetsbesök rektor 
 
Kollegiala diskussioner 

Uppföljning av ÅP och 
extra anpassningar enligt 
årshjul 

Augusti     

September     

Oktober Kunskapsuppföljning enligt mall  BRUK Självskattning 
Anpassning av undervisningen 
3.2 Skola 
3.3 Förskoleklass 
Varierande innehåll och 
arbetsformer 
3.3 Fritidshemmet 

 

November  Enkät trygghet och trivsel till eleverna 
utifrån trygghetsplanen 

  



December     

Januari Analys av kunskapsresultat    

Februari     

Mars Kunskapsuppföljning enligt mall Enkät trygghet och trivsel till 
vårdnadshavare utifrån 
likabehandlingsplanen 

BRUK Självskattning 
Elevers delaktighet 
2.6 Förskoleklass 
2.6 Fritidshem 
2.6 Skola 

 

April  Trygghetsvandring   

Maj     

Juni Analys nationella prov, skriftliga 
omdöme och betyg 

 Utvärdering av 
verksamhetsplanen 

 

 


