
                                   Verksamhetsplan Köpingebro skola 2019/2020 

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 Köpingebro skola 

Köpingebro skola består av förskoleklass, fritidshem och skolår 1-6. På skolan finns 360 elever och ca 210 barn inskrivna på fritidshemmet. Arbetslagen är 
indelade i år F-3, år 4-6 samt år fritidshem. Fritidshemmen är uppdelade i Ekens fritidshem F-1 och Kastanjens fritidshem år 2-6. 

 

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 vägledande för all verksamhet. 

 

 

”Ystad lyfter tillsammans” är den gemensamma visionen för Kultur och utbildning. Fokusområdena är tillgänglighet, undervisningskvalité och bedömning. 
Fokus för Kultur och utbildning är läsåret 19/20 ”Undervisingskvalité”. I vår undervisning ska vi få in 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 

 

Ystads kommuns vision – Vision 2030 

 

Vision och prioriteringar för Kultur och utbildning 

 

Vision för Löderups och Köpingebro skola och fritidshem 



En struktur har skapats på området och för läsåret 2019/2020 fortsätter vi att arbetar för att skapa en stabilitet och flexibilitet i organisationen. Den 
kollegiala samverkan ska öka och arbetet med våra nya fokusområden ska påbörjas. Elevgrupperna ska organiseras utifrån elevernas behov och vara 
föränderliga under året. 

1. Fokusområde 2019/2020 

Fokusområde Målsättning Önskad effekt Så här ska vi arbeta i elevgruppen Så här ska vi arbeta kollegialt 

Språkutveckling Alla elever ska klara kunskapskraven 

i år 3 och år 6 i Sv och SvA 

 

Alla elever ska utmanas utifrån sin 

nivå och “lägstanivån” ska höjas 

 

 

 

 

Att alla elever får en förbättrad läs- och 

begreppsförståelse för att ha möjlighet att 

klara kunskapskraven i alla ämne 

 

Att eleverna känner sig trygga i att uttrycka sig 

i tal och skrift 

 

Att undervisningen präglas av en 

kommunikativ miljö 

 

Arbeta med ord och begrepp i alla ämne/område 

 

Läsa kontinuerligt i varje grupp, både högläsning 

och enskild läsning 

 

Arbeta med olika uttrycksformer; drama, musik, 

bild, film för att förstärka språket 

Färdigställa ämnesprogression vid kollegiala 

träffar under hösten 

 

Arbeta med Läslyftsmodul i arbetslaget 

 

Planera gemensamma tema i arbetslagen  

 

Höja kompetensen kring språkstörning, 

flerspråkighet genom att ta hjälp av ex 

centrala barn- och elevhälsan 

Motivation och 

meningsfullhet 

 

Förbättra resultaten i elevenkäten 

gällande  

● “jag känner mig stressade 

över skolarbetet” 

● “skolarbetet gör mig 

nyfiken så jag får lust att 

lära mig mer” 

● “jag trivs på rasten” 

 

Att eleverna i år 4-6 på fritidshemmet stannar 

kvar längre, och finner det meningsfullt att 

vara där 

 

Att eleverna ska känna mer välbefinnande och 

mindre stress 

 

Att eleverna har mer engagemang och egen 

drivkraft i uppgifterna 

 

Arbeta med pedagogisk planeringar där eleverna är 

delaktiga 

 

Arbeta efter den “Magiska 7:an” 

 

Arbeta med tydlig och positiv feedback 

 

Undervisningen ska innehålla inslag av rörelse, 

massage, mindfulness, avslappning, walk & talk etc 

för att balanseras elevernas teoretiska vardag 

Diskussioner och erfarenhetsutbyte på 

Fokusgrupper 

 

Litteraturseminarium på arbetslagsmöte 

 



Att eleverna stannar kvar i högre 

ålder på fritidshemmet  

Att eleverna är aktiva och får rekreation på 

rasterna 

 

Arbeta med inslag av kooperativt lärande 

 

Arbeta digitalt i undervisningen 

 

Arbeta med “Lärande lek” på fritidshemmet 

 

Erbjuda planerade rastaktiviteter 

 

 

2. Övriga prioriteringar under läsåret 

● Digitaliseringen – att fördjupa arbetet med en digitaliserad undervisning, försteläraruppdraget  
● Arbeta med Grön Flagg 
● Integration 
● Ytterligare utveckla samverkan mellan åldersgrupperna – ena skolan och skapa gemenskap 
● Fortsätta utveckla den kollegial samverkan. 

 

3. Åtagande antagna av BUN 2019 
● Ystads förskolor och skolor ska präglas av fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet för alla barn och elever 
● Undervisningen i Ystads förskolor och skolor ska kännetecknas av god undervisningskvalitet.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mål och aktiviteter Köpingebro skola 2019/2020 

Våra 

fokus- 

områden 

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 

Språkutveckling Arbeta med ord och begrepp i alla 

ämne/område 

 

Läsa kontinuerligt i varje grupp, 

både högläsning och enskild 

läsning 

 

År F-3 

- vi arbetar med tecken och bilder  

som stöd vid ord och begrepp 

- vi använder ämnesspecifika ord 

och begrepp och förklara och 

sätter in dem i för eleverna 

förståeliga sammanhang 

 

En ökad språklig 

medvetenhet och 

begreppsförståelse. 

 

En ökad 

måluppfyllelse i 

svenska. 

Utvärdera 

på AL två 

ggr/termin. 

Hur ser det 

ut i våra 

olika 

grupper 

(vi 

upprättar 

en lathund 

Arbets- 

laget 



Arbeta med olika uttrycksformer; 

drama, musik, bild, film för att 

förstärka språket 

- vi schemalägger högläsning och 

enskild läsning dagligen 

- olika typer av läsning t.ex. 

parläsning, gruppläsning, tyst 

läsning m.m. 

- jobba i olika 

språkgrupper/läsgrupper där vi 

jobbar med språket/boken på 

olika vis för att få en djupare 

förståelse 

- planerade biblioteksbesök, 

bokprat med bibliotekarie, 

bokbuss, världsbokdagen 

uppmärksammas 

- fokus på läsning  på 

föräldramöten 

- olika redovisningsformer 

- kopplar litteratur till pågående 

tema 

- tar till vara på våra kompetenser  

 

- rörelsesånger, rörelsepauser, 

lekar m.m. där eleverna får 

använda sin kropp på olika vis och 

förstärka innehåll och förståelse 

- redan vid planeringsstadiet få in 

hur vi ska arbeta med de olika 

 

Elever som känner 

läsglädje och på eget 

initiativ vill läsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever som vågar 

använda olika 

uttrycksformer och 

som vi 

följer) 

 

Skolverkets 

kartlägg- 

ningsmateri

al Hitta 

språket (f-

klass) ht 

och vt. 

 

Skolverkets 

bedömnings

stöd och 

Lundbergs 

läsutvecklin

gsschema 

(1-3) 

 

Kunskapsup

pföljning 1 

ggr/termin 

 

Observatio- 

ner i klass- 

rummen 



uttrycksformerna. Få med 

musiklärare och idrottslärare. 

- ASL 

-  

hittar det som 

passar hen bäst. 

 

 

 

 

 

År 4-6 

- Vi använder pictogram som stöd 

av dagens arbete för eleverna 

- Begreppslista, pratar och 

repeterar begrepp som vi stöter 

på. Libers webappar 

- Vi läser enskilt och högt alla typer 

av texter så som skönlitterära 

böcker och faktatexter. 

- Parläsning, bokcirklar 

- Jämföra olika inspelningar där 

man läser, talar eller redovisar.  

- Rita bilder till olika områden som 

man sedan berättar om/ redovisar 

- Arbeta med bilder tex skriva till 

bilder ( vem är på bilden, vad gör 

dem, vad händer sen), Bildserier- 

 

Att eleverna kan se 

och planera dagen 

 

Eleverna får en 

förbättrad 

begreppsförståelse 

och därmed en bättre 

helhetsförståelse av 

texten 

Öka lust och glädje 

 

Vi gör en 

elevenkät om 

läsning och 

begrepp 

Jämföra  

 

Alla 

pedagoge

r 



vilken ska bort? Använd bilder i 

redovisningar tex i keynote 

Fritidshemmet 

 

Spela olika spel tillsammans, brädspel och 

digitala spel, veckans spel som 

introduceras. Köpa in spel som tränar den 

kommunikativa förmågan, skapa egna spel 

tillsammans med barnen. 

 

Skapa olika och föränderliga miljöer för 

barnen i deras lek, t ex affär, frisör m m. 

 

Att utforma  aktiviteter med fokus på 

barnens språkutveckling.  

 

Lyssna på Radiokalendern till jul under 

mellanmålet. 

 

Skapa en hörna på fritidshemmet med 

möjlighet att läsa olika böcker och 

tidningar. Besöka biblioteket. 

 

Barnen får ett ökat 

intresse för läsning 

och skrivning. 

 

Barnen får öva på 

att reflektera över 

egna och andras 

skrivna texter. 

 

Att det uppstår mer 

och fler spontana 

samtal och djupare 

diskussioner. 

Observatio- 

ner av barn- 

gruppen 

kontinuer- 

ligt under 

läsåret och 

efter- 

följande 

diskussion i 

AL. 

All 

personal 



Bildstöd på våra aktivitetstavlor. 

 

Veckans kluring med rebusar och gåtor. 

 

Bordsplacering i matsalen, förutbestämda 

diskussionsfrågor. 

 

Jobba med drama, green screen. 

 

Motivation och 

meningsfullhet 

 

Arbeta med pedagogiska 

planeringar där eleverna är 

delaktiga 

 

Arbeta efter den “Magiska 7:an” 

 

Arbeta med tydlig och positiv 

feedback 

 

Undervisningen ska innehålla 

inslag av rörelse, massage, 

mindfulness, avslappning, walk & 

talk etc för att balanseras 

elevernas teoretiska vardag 

 

År F-3 

- Vi upprättar pedagogiska 

planeringar inför större teman där 

vi involverar eleverna kring “hur” 

vi ska gå till väga. 

 

 

 

 

- Vi använder oss av 

Superhjälparnas material 1-3. F 

använder sig av eget tillverkat 

bildsstöd. 

 

 

Eleverna känner 

större delaktighet 

och inflytande över 

sitt lärande. De blir 

mer motiverade 

och engagerade i 

sitt arbete. 

 

Eleverna kan 

planera och förstå 

hur deras dag ser 

ut och känner sig 

på så vis mer 

förberedda på vad 

som händer. När 

eleverna/pedagoge

rna går in i olika 

 

Trygghets- 

enkät 

 

Diskussion 

vid klassråd 

 

Kontinuerlig

t vid AL 

 

Arbets- 

laget 



Arbeta med inslag av kooperativt 

lärande 

 

Arbeta digitalt i undervisningen 

 

Arbeta med “Lärande lek” på 

fritidshemmet 

 

Erbjuda planerade rastaktiviteter 

 

- Utvärdera tillsammans på olika vis 

t.ex. “two stars and a wish”, “high 

five”, kompisbedömning m.m. och 

använda oss av det under vårt 

fortsatta arbete. 

 

 

- Vi planerar in i schemat när vi ska 

använda oss av massage, 

avslappning m.m. Men är 

fortfarande öppna för att kunna 

ta in det spontant. Planerar att 

prova på olika aktiviteter för att 

varva ner under skoldagen. 

 

- Arbeta med olika delar av det 

kooperativa lärandet. Ge varandra 

tips och idéer hur vi kan använda 

oss av det på olika vis. Läsa delar 

av böckerna och delge varandra. 

 

 

 

 

 

- Vi planerar för att göra det 

digitala lärandet som en naturlig 

klassrum så känns 

strukturen igen.  

 

Eleverna lär sig hur 

de kan förändra 

och förbättra sitt 

arbete vilket leder 

till ett mer effektivt 

arbete. 

 

Eleverna känner 

mer välbefinnande 

och mindre stress 

inför skolan. Leder 

till ökad fokus 

under skolarbetet. 

 

 

Eleverna blir mer 

delaktiga och 

känner sig trygga i 

gruppen. 

Självkänslan ökar 

när du kan hjälpa 

en kompis. 

 

 

 



del i elevernas vardag. Eleverna 

och lärarna ska känna sig trygga 

att arbeta digitalt i samtliga 

ämnen. Prova olika program och 

appar för att hitta det som passar. 

 

- Vi informerar och berättar om 

veckans planerade rastaktiviteter. 

Vi provar på och låter eleverna 

berätta om nya aktiviteter. 

 

 

En ökad trygghet i 

det digitala 

användandet. 

Underlättar för de 

elever med behov 

och blir inte lika 

“utpekat”. 

 

Eleverna känner 

trygghet på 

rasterna och 

känner att de har 

någonting att göra. 

Det finns andra 

barn att leka med 

runt de olika 

aktiviteterna. 

År 4-6 

-Arbeta med pedagogiska planeringar där 

eleverna till viss del är delaktiga. 

-Ge konkret feedback i grupp och 

individuellt. 

 

 

- Diskutera vad konkret feedback är i 

arbetslaget. Ge tips och ideér.  

 

 

En ökad motivation 

hos eleverna.  

Ökad förståelse för 

elevens lärande och 

utveckling. 

 

Ökad koncentration 

och bättre 

förståelse. 

 

 

Elevenkäter 

 

Diskussione

r i arbetslag 

 

 

 

Samtliga 

pedagoge

r 



 

-Använda oss av walk and talk i de olika 

ämnena.  

-Olika typer av pausrörelse. Dela exempel 

och inspirera varandra i arbetslaget.  

-Vi läser delar av boken i arbetslaget och 

provar de olika arbetssätten i det 

kooperativa lärandet tillsammans med 

eleverna.  

 

-Fortsätta att dela ideér kring det digitala 

lärandet med kollegor. 

 

 

Ha höga förväntningar på våra elever.  

 

Skapar en vi-känsla 

och en ökning av 

den kommunikativa 

förmågan. Ökad 

motivation och 

möjlighet för eleven 

att lära av varandra.  

 

 

Rusta eleverna för 

framtiden och 

förenkla vardagen.  

 

Ökad motivation hos 

eleverna.  

Fritidshemmet 

På våra fredagsplaneringar arbetar vi med 

ped.planeringar (upprättar/utvärderar). 

Elevdelaktighet får vi in genom att vi 

kommer att ha diskussionsfrågor som 

eleverna får prata om vid mellanmål. 

 

Fortsätter med våra aktivitetstavlor samt 

bilder på vem som öppnar och vem som 

Att det uppstår mer 

och fler spontana 

samtal och djupare 

diskussioner. 

 

Skapa tydlighet och 

trygghet för våra 

elever. 

 

Observation

er och 

direkt 

feedback. 

 

Håller 

diskussione

n 

All 

personal 

på fritids. 



stänger för ökad tydlighet för elever och 

föräldrar. 

 

Rörelse genom aktiviteter i sporthallen och 

utevistelse där bl.a.  gemensamma lekar, 

avslappning och fri lek skapar tillfälle för 

detta. 

 

Kooperativt lärande genom samtal vid 

mellanmål (lärande samtal). 

 

Använda oss av Green Screen och appar på 

våra Ipads. 

 

Planera för rastaktiviteter och genomföra. 

 

 

 

 

 levande i 

vårt 

arbetslag. 

Föra 

loggbok för 

utvärdering 

Vår vision Tillsammans  

lyfter vi! 

  X År F-3 

- Gemensamma teman (Nobel, 

Köpingebro osv) 

- “Hela lågstadiet sjunger” 

Eleverna känner en 

ökad vi-känsla. 

 

Elevenkäter 

 

Klassråd 

Elevråd 

Samtliga 

pedagoger 



- Läsgrupper 

- Gemensamma 

utedagar/friluftsdagar 

- Arbeta utifrån gemensam 

temacykel 

- Världsbokdagen 

- FN-dagen 

- Gemensamma pysseldagar 

- Fokus på grön flagg 

Eleverna lär känna 

varandra över 

åldersgränserna. 

 

 

 

 

 

År 4-6 

- Arbeta med visionen hos våra 

elever.  

- Elevens val 

- “Hela skolan sjunger” 

- Skollåt/skoldans 

 

Eleverna känner en 

ökad vi-känsla. 

 

Eleverna lär känna 

varandra över 

åldersgränserna. 

 

 

Digitala 

utvärde- 

ringar 

Samtliga 

pedagoger 

 

Fritidshemmet 

Gemensamma aktiviteter för 

fritidshemmen vid lov ex. filmvisning, 

sporthall, disco, lekar.  

 

Fritidshemmens dag. 

Att elever och 

personal känner 

ökad gemenskap 

och 

tillsammanskänsla. 

Observa- 

tioner och 

direkt 

feedback. 

 

Håller 

All 

personal 



 

Gemensamt tema/arbetsmål 

diskussione

n levande i 

vårt 

arbetslag. 

Föra 

loggbok för 

utvärdering. 

Ur 

analysen 

för läsåret 

18/19 

X År F-3 

 

Utbildning i Google, iPad osv 

 

Utveckla vår engelskundervisning 

 

Utveckla samarbetet mellan 

årskurserna ännu mer med 

början redan vid skolstart. 

Vi önskar fortsatt utbildning kring google 

och ipad m.m. Workshops då och då är bra.  

 

Vi diskuterar på våra kollegiala träffar och 

gör en ämnesprogression. Vid pedagogiska 

diskussioner pratar vi om hur vi jobbar i 

ämnet och ger varandra tips och idéer.  

 

Se ovan. 

Ökad kompetens 

och trygghet. 

 

 

Efter 

genomförd 

aktivitet 

eller i nära 

anslutning 

Samtliga 

pedagoge

r 

  År 4-6 

Vi behöver utveckla vår digitala 

kompetens för att kunna följa IT-

planen mer aktivt.  

 

SPRÅKET I CENTRUM 

 

Vår vision, Tillsammans lyfter vi! 

En checklista för eleverna där man 

kontrollerar den digitala kompetensen.  

 

 

 

 

 

 

Vi säkerställer den 

digitala 

kompetensen 

enligt IT-planen.  

Checklistan Samtlig 

personal 



  

  Fritidshemmet 

Pedagogiska planeringar och 

utvärderingar.  

 

Inflytande och elevdelaktighet - 

Samtal under mellanmål? 

 

Utveckla vårt arbete kring IT-plan 

och våra digitala verktyg. 

 

Se ovan på samtliga punkter. Se ovan på 

samtliga punkter. 

Se ovan på 

samtliga 

punkter. 

All 

personal 

Elevhälso- 

planen 

X Arbeta med 

faddergrupper/tillsammans-

grupper 

År F-3 

- Planera in det i kalendariet 

- Redovisa elevarbeten för varandra 

över åldersgränserna. 

 

Vi får till de 

aktiviteter vi har 

tänkt. 

 

Mottagare för sitt 

arbete. 

 

Eleverna lär känna 

varandra, vilket ger 

en ökad trygghet. 

Elevenkät 

 

Klassråd 

Elevråd 

Samtliga 

pedagoge

r. 



 

År 4-6 

- Elevens val 

- Planera in det i kalendariet 

- Redovisningar/arbete i 

faddergrupper.  

Eleverna lär känna 

varandra, vilket ger 

en ökad trygghet. 

 

Utvärdering 

av elevens 

val. 

All 

personal 

Fritidshemmet 

Se ovan 

   

Grön Flagg X Återkommer till denna del 

när nya mål satts upp i 

början av HT-19 

F-3 

 

   

År 4-6 

 

   

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 

Informera eleverna om handlingsplanen.  

Minskad risk att 

eleverna börjar 

röka.  

 Mentorer 

År 4-6 

Informera eleverna om handlingsplanen.  

Minskad risk att 

eleverna börjar 

röka.  

 Mentorer 

Diskussion i elevrådet en 

gång/termin 

F-3 

Tobakspolicyn tas upp till diskussion på 

elevrådet 1 gång per termin. 

Minskad risk att 

eleverna börjar 

röka. 

Vid läsårets 

slut 

Elevråds- 

ansvarig 

År 4-6 

Tobakspolicyn tas upp till diskussion på 

elevrådet 1 gång per termin. 

Minskad risk att 

eleverna börjar 

röka. 

Vid läsårets 

slut 

Elevråds- 

ansvarig 



Diskussion i 

föräldraföreningen en 

gång/termin 

Rektor lyfter frågan på skolråd. Föräldrarna känner 

till planen. 

Läsårsslut Rektor 

IT/ 

V-klass 

Arbeta enligt vår IT-plan X Arbeta enligt upprättade IT-plan. Se 

verksamhetshandboken. 

Ökad digital 

undervisning 

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-

förbrukning 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- 

förbrukning 

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 

SYV-

planen 

Planera aktiviteter 

kopplade till Ystads 

kommuns SYV-plan 

Se SYV-plan F-3 

Tema Köpingebro där vi tittar närmare på 

yrken i vårt närområde.  

En ökad 

medvetenhet kring 

olika yrken 

Utvärdering 

efter avslutat 

tema 

Samtliga 

pedagoge

r 

   4-6 

Yrkesdag - kopplad till SYV planen 

 

 

En ökad 

medvetenhet kring 

olika yrken 

 

Muntlig 

utvärdering 

i respektive 

årskurs 

Alla 

pedagoge

r 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årshjul kvalitetsarbete   

 Kunskapsresultat Trygghet och trivsel Utveckling och lärande Särskilt stöd/extra 

anpassningar 



KONTINUERLIGT  Sociogram vid behov Verksamhetsbesök rektor 

 

Kollegiala diskussioner 

 

Utvecklingssamtal 

Uppföljning av ÅP och extra 

anpassningar enligt årshjul 

Augusti     

September     

Oktober   BRUK Självskattning 

Varierande innehåll och arbetsformer 

3.3 Fritidshemmet 

3.4 Skola och Fklass 

 

November Kunskapsuppföljning enligt mall Enkät trygghet och trivsel till eleverna utifrån 

trygghetsplanen 

  

December     

Januari Analys av kunskapsresultat    

Februari     

Mars Kunskapsuppföljning enligt mall    



April  Trygghetsvandring 

 

Enkät trygghet och trivsel till vårdnadshavare utifrån 

likabehandlingsplanen 

  

Maj     

Juni Analys nationella prov, skriftliga omdöme 

och betyg 

 Utvärdering av verksamhetsplanen  

 


