
 

 

                                   Verksamhetsplan Köpingebro 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 Köpingebro skola 

Köpingebro skola består av förskoleklass, fritidshem och skolår 1-6. På skolan finns 365 elever och ca 230 barn inskrivna på fritidshemmet. Arbetslagen är 
indelade i år F-3, år 4-6 samt år fritidshem. Fritidshemmen är uppdelade i Rönnens/Ekens fritidshem F-1 och Kastanjen/Lindens fritidshem år 2-6. 

 

Organisation Öster 

  
  
  

 

 

 



YSTADS KOMMUNS VISION 2030 

”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. 

 

VISION OCH PRIORITERINGAR FÖR KULTUR OCH UTBILDNING 

”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. 

 

VISION FÖR LÖDERUPS SKOLA OCH FRITIDSHEM, KÖPINGEBRO SKOLA OCH FRITIDSHEM, GLEMMINGEBRO FRITIDSHEM 
 

”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 måluppfyllelse 
 
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 Köpingebro skola 2018/2019 

Våra 
fokus- 
område 

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 
Utnyttja utemiljön, 
lokaler och material så 
att det finns alternativ 
för eleverna. 
 
 
 
 
Utbildning i Google för 
pedagoger samt 
utbildning i att kunna 
använda ipads.  
 

Eleverna 
hittar den 
miljö där de 
lär sig bäst. 
 
 
 
 
 
Vi vågar 
använda 
det 
tillsamman 
med 
eleverna. Allt 
sparas och 
det är 
enklare att 
individ- 
anpassa. 

Som en 
punkt på 
utvecklings- 
samtalen 
samt 
fortlöpande 
under 
läsåret. 
 
Utbildning 
och ut- 
värdering 
konti- 
nuerligt på 
AL. 

Alla 
under- 
visande 
pedagoger. 
 
 
 
 
 
Alla 
under- 
visande 
pedagoger. 

År 4-6 
Fördjupad utbildning i 
Google classroom för 
pedagoger. 
 
 
 
 

 
Att elevernas 
arbete är mer 
tillgängligt för 
dem. 
Elevarbetet går 
att 
individanpassa. 

 
Som en 
punkt på 
A-lagets 
mötet innan 
höstlovet/ 
samt innan 
påsklovet.  

 
Alla 
under- 
visande 
pedagoger i 
arbets- 
laget. 
 



 
Utbildning i att kunna 
använda ipads och dess 
hjälpmedel.  
 
 
 
 
 
 
En gemensam struktur 
kring hur vi startar 
lektionen.  
 
 
 
 
Att fortsätta att ge 
eleverna möjlighet att 
använda sig av olika 
undervisningsmiljöer.  

 
Eleverna får 
utbildning i att 
kunna hantera 
olika digitala 
enheter. Samt 
att kunna 
individanpassa 
skolarbetet. 
 
 En lugnare 
start på 
lektionen. 
Eleven vet vad 
som förväntas.  
 
 
ökad 
måluppfyllelse 
och en ökad 
koncentration.  

 
Inför 
terminsslut 
utvärderar vi 
tillsammans 
med 
eleverna.  
 
 
 
En 
utvärdering i 
google 
classroom 
innan 
höstlovet. 
 
Utvärdera i 
början av 
terminen.  

 
Alla under- 
visande 
pedagoger i 
arbets- 
laget. 
 
 
 
 
Alla under- 
visande 
pedagoger.  

Fritidshemmet 
Ha en röd tråd på båda 
fritidshemmen 
gällande 
aktivitetstavlor och 
regler.  
 
 
Gemensam 
personalpresentations- 
tavla med vem som 
öppnar och stänger. 

Ökad tryggets- 
känsla för barn 
och föräldrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtal 
med 
barnen vid  
terminens 
slut/fritids- 
råd 
 
 
 
 
 
 

Åsa & Sofia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Digitala verktyg ska vara 
en del av vardagen i 
samråd med vår IT-plan. 
 

Ökad trygghet 
i att använda 
digitala 
verktyg. 

Samtal 
med 
barnen vid 
terminens 
slut/fritids- 
råd 

Alla på 
avdel- 
ningarna. 

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

År F-3 
Få in engelskan som en 
naturlig del i alla ämnen 
(glöm ej tema och 
samlingar). 

Att eleverna 
ska vara mer 
aktiva och 
känna sig 
trygga så att 
de vågar 
prata 
engelska 
med 
varandra. 

Obser- 
vationer i 
klass- 
rummet. 
Utvecklings-

samtalen. 

Alla under- 
visande 
pedagoger. 

År 4-6 
Vi anpassar grupper efter 
elevernas behov  och 
önskemål. 
 

 
Eleverna ska 
känna sig 
trygga och 
bekväma i att 
använda 
språket.  

 
Utvärdering 
en gång per 
termin.  

 
Under- 
visande 
pedagoger 

Fritidshemmet 
Använda engelska spel, 
använda engelska fraser, 
färger, veckodagar m m. 
Engelska filmer. Youtube. 
Kahoot på engelska. 

 
Att engelska 
används på ett 
naturligt och 
tryggt sätt i 
gruppen. 

 
Obser- 
vationer av 
barn- 
gruppen 
under 
terminerna.  

 
Alla på 
fritidshem
met. 



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 
Inget utöver det 
gemensamma 

   

År 4-6 
Eleverna ska ha 
inflytande i hur de ska 
redovisa sina kunskaper.  

 
Större 
motivation 
och 
elevinflytande 

 
Utvärderas 
vid 
uppföljning 
av LPP. 

 
Under- 
visande 
pedagoger 

Fritidshemmet 
Införa fritidsråd på båda 
avdelningarna under 
skoltid med frivilliga 
representanter, Arbeta 
vidare med pedagogiska 
planeringar och 
dokumentation. 
Tydliggöra för eleverna 
vid aktiviteterna vad de 
“lärt” sig. 

Eleverna 
känner sig 
delaktiga och 
blir gladare 
och mer 
nöjda. 

Utvärdera i 
samtals- 
grupper 
löpande. 

Linda & 
Susanne 
håller i 
fritidsrådet 
 
Alla övriga 
hjälper till 
att 
arrangera. 

Ur analysen 
för läsåret 
17/18 

F-3 Ha regelbundna diskussioner 
om screeningresultaten på 
våra arbetslagsmöten. 
 
 
 
 
 

Lägga in det i 
kalendariet. 

 Efter 
genom- 
förda 
screeningar

. 

Under- 
visande 
pedagoger 



Öka samarbetet mellan klasser 
och pedagoger. 
 

Klassbegreppet är borta. 
Vi fokuserar på årskurser 
istället. 
 
Samköra tema. 

   

Genomföra 
ämnesdiskussioner och andra 
pedagogiska diskussioner på 
a-lag. 
 

Lägga in det i 
kalendariet. 2ggr/termin. 
(läsgrupper, engelska…) 

Samarbetet 
utvecklas och 
vi får tips och 
råd från 
varandra. 

Utvärdera 
konti- 
nuerligt. 

Arbetslaget 

Utveckla faddergrupper/ 
tillsammansgrupper 

Lägga in i kalendariet så 
att vi har bokade träffar 
redan nu, men samtidigt 
vara öppen för 
spontanitet t.ex. läsa 
något man har skrivit för 
sina faddrar. 

Samarbetet 
utvecklas 
mellan 
årskurserna, 
både mellan 
lärare och 
elever. 
Eleverna får 
en mottagare 
för sina alster 
och får visa 
upp vad de 
har gjort.  

Utvärderas 
efter 
genomförd 
aktivitet/ 
träff 

Respektive 
mentor. 

Öka elevdelaktigheten när vi 
upprättar nya Lpp:er. 
 

Låta eleverna vara med 
och påverka “hur?”. 

Eleverna 
känner sig mer 
delaktiga, 
vilket skapar 
större 
engagemang 
hos eleverna. 

Utvärdera 
efter 
genomfört 
arbete. 

Unde- 
visande 
pedagoger. 



År 4-6 
 

Faddergrupper - vi kommer att 
träffas några ggr/termin 
 
 
 

Lässtund, lekar samt 
uppmärksamma olika 
högtider 

För att öka 
tryggheten 
mellan olika 
åldersgrupper 

I slutet på 
varje 
termin 

Alla under- 
visande 
pedagoger 

Läsning 
 

Träna läshastighet/ 
läsförståelse i grupp 

Ökad 
läsförståelse 
och 
läshastighet 

H4 i början 
och i slutet 
av 
terminen 

Alla under- 
visande 
pedagoger 

It-plan- workshop för eleverna 
en gång/termin 
 

Elevens val - temadag Ökad digital 
kompetens 

I anslutning 
till tema- 
dagen 

Alla under- 
visande 
pedagoger 

Fritidshemmet 
 

Öka elevdelaktigheten 
 
 
 

Se ovan    

Pedagogiska planeringar och 
dokumentation. 
 

Se ovan    

Gemensamma aktiviteter över 
åldersgränserna. 
 

Arrangera gemensamma 
aktiviteter 1 ggr/vecka. 
 
Barn lär barn. 

Öka vår 
VI-känsla 
Eleverna ökar 
sin samarbets- 
och 
ledarförmåga. 

Vid 
arbetslag 2 
ggr/termin 

Alla 
pedagoger 
på 
avdel- 
ningarna 



Elevhälso- 
planen 

X Arbeta med 
faddergrupper/tillsammans-
grupper 

År F-3 
Se ovan. 

 

   

År 4-6 
Se ovan 

   

Fritidshemmet 
Arrangera 
gemensamma aktiviteter 
1 ggr/vecka. 
 
Barn lär barn. 

Öka vår 
VI-känsla 
Eleverna ökar 
sin samarbets- 
och 
ledarförmåga 

Vid 
arbetslag 2 
ggr/termin 

Alla 
pedagoger 
på avdel- 
ningarna 

Arbeta med stresskänslan 
hos eleverna 

År F-3 
Tydlig arbetsgång. 
Individanpassa 
Massage/avslappning 

Mindre 
stressade 
elever. 

Vid 
utvecklings- 
samtal. 

Mentorer 

År 4-6 
Måltydlighet 
Framförhållning 
 
 

Stresskänsla 
minskar 
hos eleverna. 

Vid årlig 
enkät- 
under- 
sökning 

Alla under- 
visande 
pedagoger 

Fritidshemmet 
Vi erbjuder vila och 
rekreation av olika slag. 
Hjälp med att göra läxa 
om eleven vill det. 

Eleverna får 
en ökad 
trygghets- 
känsla. 

På 
arbetslag 
och i samtal 
med 
elev/ 
föräldrar 

Alla 
pedagoger. 



Grön Flagg 
 
 

X Konsumtion och resurser 
Begränsa matsvinnet 

F-3 
Diskussion i klasserna. 
Personal från 
matbespisningen  
kommer och berättar. 
Matsvinnstävling. 

Vi slänger 
mindre mat. 

Varje 
termin. 

All 
personal. 

År 4-6 
Diskussioner i klasserna. 
Samtal kring matsvinnet 
med eleverna under 
lunchen.  
Diskussioner i matrådet. 

 
Minskat 
matsvinn 

 
En gång per 
termin 

 
All personal 

Fritidshemmet 
 

   

Livsstil och hälsa 
Må bra tillsammans 

F-3 
Skoljoggen 
Rastaktiviteter 
Fadderträffar 
Slutspurt 
Många vuxna på 
skolgården. 
o.s.v. 
 

Ökad trivsel 
och 
välmående. 

Varje 
termin 

All 
personal. 



År 4-6 
Skoljoggen 
Rastaktiviteter 
Fadderträffar 
Slutspurt 
Många vuxna på 
skolgården. 
 

Ökad trivsel 
och 
välmående. 

Varje 
termin 

All personal 

Djur och natur 
Biologisk mångfald 

F-6 
Vi återkommer. 

   

Handlingsplan 
drogfri uppväxt 

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 handlingsplanen till 

föräldrar 

Rektor eller personal 
informerar på 
föräldramöte/infobrev 

Föräldrarna 
känner till 
planen. 

Läsårsslut Rektor och 
personal 

Mentor informerar eleverna 
om Ystads kommuns 
handlingsplan. 

F-3 
Åldersadekvata 
diskussioner i respektive 
grupper. 

Ökad 
medvetenhet 
hos samtliga 
elever 

Varje 
termin. 

All 
personal. 



År 4-6 
Åldersadekvata 
diskussioner i respektive 
grupp 

Ökad 
medvetenhet 
hos elever 

Slutet av 
läsåret 

Samtlig 
personal 

Diskussion i elevrådet en 
gång/termin 

F-3 
Gruppernas diskussioner 
sammanfattas på 
elevrådet. 

Ökad 
medvetenhet. 

Varje 
termin. 

Ansvarig 
pedagog för 
elevrådet. 

År 4-6 
Gruppernas diskussioner 
sammanfattas på 
skolråd. 

Ökad 
medvetenhet 

Slutet av 
läsåret 

Mats, 
Marika 

Diskussion i 
skolrådet 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- 
förbrukning 
och  
pappersavfall 

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 
målsättningarna. 

Se ovan Se ovan Se ovan 

 

 

 

 

 

 



Årshjul kvalitetsarbete   

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

KONTINUERLIGT  Sociogram Verksamhetsbesök rektor 
 
Kollegiala diskussioner 

Uppföljning av ÅP och 
extra anpassningar enligt 
årshjul 

Augusti   H4 lästestning Åk 4-6 
Förstå och använda tal Åk 4-6 

 

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  H4 lästestning Åk 4-6  

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 

 

 


