Verksamhetsplan Löderups skola och fritidshem 2021/2022

Skollag, läroplan, de kommunala målen samt de utvecklingsområden som iden erats i föregående läsårs analys utgör grunden för den lokala arbetsplanen.
Dessutom nns kommunens Tobakspolicy samt IT-satsning med i den lokala arbetsplanen. Planen är framtagen i personalgruppen i augus 2021.
Den lokala arbetsplanen ska, llsammans med Plan mot diskriminering och kränkande behandling, vara ak v i verksamheten under läsåret. Planen
utvärderas vid läsårets slut och de a resulterar i en kvalitetsredovisning. Den lokala arbetsplanen ska vara grunden vid medarbetarsamtalet.

Organisa on på Löderups skola och förskola
Löderups skola och förskola består av förskola, förskoleklass, fri dshem och skolår 1-6. På förskolan nns ca 42 barn, på skolan nns ca 120 elever och ca 70
av dessa elever är inskrivna på fri dshemmet. Arbetslagen är indelade i år F-3 samt år 4-6 och förskolan består av tre avdelningar

Rektor Löderups skola och förskola

Ledningsgrupp

Kurator
Skolsköterska
Specialpedagog
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(BoE)
Pedagoger från
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Arbetslag

”Ystad är porten ll fram den och omvärlden. Här nns en god miljö för krea va idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt. Mångfald av fri d och
kultur och nyskapande ak viteter. A rak va och havsnära boenden i allt från den medel da stadskärnan ll den öppna landsbygden. Ystad är den lilla
staden med de stora möjligheterna.” Antagen av KF december 2013 och vägledande för all verksamhet.
”Ystad ly er llsammans” är den gemensamma visionen för Kultur och utbildning. Fokusområdena är llgänglighet, undervisningskvalité och bedömning.
Fokus för Kultur och utbildning är läsåret 21/22 ”Bedömning”. I vår undervisning ska vi få in utepedagogik, digitalt lärande och kultur.

Löderups skola och förskolas vision :

”Tillsammans ly er vi”

Trygghet och god miljö
Våra verksamheter präglas av en trygg, posi v miljö och en stark gemenskap där både barn, elever och personal varje dag känner sig sedda och har möjlighet
a utvecklas. Vi har en inkluderande miljö där vi llgodoser elevers olika behov och förutsä ningar. Vi har e välfungerande elevhälso- och trygghetsarbete.
Undervisning
Undervisningen präglas av tydlighet i mål, struktur och utmaningar för alla barn och elever u från deras egna förutsä ningar, samt e innehåll som
s mulerar ll ny kenhet och vilja a lära. Barn och elever har in ytande och känner sig delak ga i verksamheten.
Engagemang
Det nns e starkt engagemang för a gemensamt utveckla verksamheten och arbeta llsammans. Alla vuxna gör varje dag si y ersta för a möta varje
människa och situa on på bästa sä .
Samverkan
Vi har en god samverkan mellan våra verksamheter och hemmen, mellan de olika verksamhetsdelarna, barngrupperna, elevgrupperna och personalen. Vår
verksamhet präglas av ömsesidig respekt med en öppen och ärlig kommunika on.
Fram dstro
Våra verksamheter är i framkant när det gäller a hi a sä a nå alla barn, elever, våga prova ny , ha pedagogiska metoder som bygger på forskning och
beprövad erfarenhet, hi a lösningar – llsammans andas vi fram dstro

Ledningens prioriteringar för läsåret En struktur har skapats på området för a
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få ll e 1-12 årsperspek v mellan förskola, skola och fri dshem
och för läsåret 2021/2022 fortsä er vi a arbeta för a skapa en stabilitet och exibilitet i vår organisa on. Den kollegiala samverkan ska öka och arbetet
med våra fokusområden ska fortskrida.

Fokusområde 2021/2022:
Fokusområde

Målsättning

Bedömning för
lärande
undervisning
och likvärdighet

Lärare upplever a de har
utvecklat än mer
ändamålsenliga och
likvärdiga
bedömningssitua oner
och resultatet syns genom
ökad måluppfyllelse och
eller ökad närvaro.

Önskad effekt

Så här ska vi arbeta i elevgruppen

Så här ska vi arbeta kollegialt

Öka lärarens och kollegiets trygghet i
a bedöma elevers kunskaper och
ge goda förutsä ningar för elev a
visa sina förmågor och kunskaper.

Verksamhetens ska ning över elevers
delak ghet görs dels genom BRUK inom
området “Elevernas ansvar och
in ytande”, dels genom elevenkäten.
Frågorna 15 – 19 knyter särskilt ll
fokusområdet.

Forum för gemensamma
re ek oner på enheten u från
enhetens och pedagogernas behov
u från na onella styrdokument
(Läroplaner och kursplaner)
Tillfällen under läsåret för
pedagogerna a genom kollegialt
lärande mellan skolor stödja
kollegiets och enhetens arbete.
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Ska ningsfrågor kopplat ll
implementering av kursplaner och
arbete i fokusområde bedömning:

Reviderade
kursplaner
(Na onell
styrning)

Målet har varit a göra
kursplanerna ll e bä re
arbetsverktyg för lärarna.
Ämnets sy e och centrala
innehåll ska få e tydligare
fokus i undervisningen och
kunskapskraven ska bli e
bä re stöd när lärarna
bedömer elevers arbete och
sä er betyg. Fakta och
förståelse har betonats och
innehållet skiljer sig tydligare
mellan stadierna. På så sä
vill vi skapa bä re
förutsä ningar för kvalitet
och likvärdighet i
undervisningen och se ll a
bedömningar och betyg blir
mer llförlitliga och
rä visande för eleverna.
(Skolverket)

Öka lärarens och kollegiets trygghet i
a bedöma elevers kunskaper och
ge goda förutsä ningar för elev a
visa sina förmågor och kunskaper.

Verksamhetens ska ning över elevers
delak ghet görs dels genom BRUK inom
området “Elevernas ansvar och
in ytande”, dels genom elevenkäten.
Frågorna 15 – 19 knyter särskilt ll
fokusområdet.

Implementering av reviderade
kursplaner u från Skolverkets
material enligt skolans egen
planering.

Ska ningsfrågor kopplat ll
implementering av kursplaner och
arbete i fokusområde bedömning

1. 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 förskolan och skapa gemenskap
Fortsätta utveckla den kollegial samverkan

2. Åtagande antagna av BUN 2020-2022:
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En regional utveckling genom ökad intern och extern samverkan, som leder till bästa möjliga förutsättningar för medborgarna i
Ystads kommun samt angränsande kommuner.
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Hållbara, jämlika och a rak va inne och utemiljöer, som skapar lust ll rörelse och en hälsofrämjande livss l, vilket ger förutsä ningar för ökad
måluppfyllelse.
Verksamheter som präglas av in ytande och go bemötande – genom ökad llgänglighet och digitalisering.
En trygg, jämlik och likvärdig skola och fri dsverksamhet, som främjar lusten ll
lärande och ökar förståelsen för barn och unga med olika förutsä ningar.

●

●

Mål och aktiviteter Löderups skola och fritidshem 2021/2022

Önskad effekt –
detta vill vi se
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Aktivitet på vår enhet/AL
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Aktivitet beslutad av
BUN eller på vår enhet
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Mål/Fokusområde
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Våra
fokusområde

Utvärdering
Hur och
när?

Ansvarig

Bedömning

Rektorer har en klar bild
över hur pedagogerna
arbetar inom den egna
enheten samt hur de olika
skolorna jobbar och
vidareutvecklar en mer
rä ssäker betygsä ning.
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Lärare upplever a de har
utvecklat än mer
ändamålsenliga och
likvärdiga
bedömningssitua oner
och resultatet syns genom
ökad måluppfyllelse och
eller ökad närvaro.

Forum för gemensamma re ek oner på
enheten u från enhetens och
pedagogernas behov u från na onella
styrdokument (Läroplaner och
kursplaner)
Tillfällen under läsåret för pedagogerna
a genom kollegialt lärande mellan
skolor stödja kollegiets och enhetens
arbete.
Ska ningsfrågor ll pedagogerna
kopplat ll implementering av
kursplaner och arbete i fokusområde
bedömning.
Verksamhetens ska ning över elevers
delak ghet görs dels genom BRUK inom
området “Elevernas ansvar och
in ytande”, dels genom elevenkäten.
Frågorna 15 – 19 knyter särskilt ll
fokusområdet.

Öka lärarens och
kollegiets trygghet i
a bedöma elevers
kunskaper och ge
goda
förutsä ningar för
elev a visa sina
förmågor och
kunskaper.

Regelbundet
på A-lag/
APT/
pedagogiska
diskussioner

All
personal
och
rektor

Reviderade kursplaner
(Na onell styrning)

Vår vision

Tillsammans
ly er vi!

Målet har varit a göra
kursplanerna ll e bä re
arbetsverktyg för lärarna.
Ämnets sy e och centrala
innehåll ska få e tydligare
fokus i undervisningen och
kunskapskraven ska bli e
bä re stöd när lärarna
bedömer elevers arbete
och sä er betyg. Fakta och
förståelse har betonats och
innehållet skiljer sig
tydligare mellan stadierna.
På så sä vill vi skapa
bä re förutsä ningar för
kvalitet och likvärdighet i
undervisningen och se ll
a bedömningar och betyg
blir mer llförlitliga och
rä visande för eleverna.
(Skolverket)

Implementering av reviderade
kursplaner u från Skolverkets material
enligt skolans egen planering.

Ska ningsfrågor kopplat ll
implementering av kursplaner och
arbete i fokusområde bedömning
Verksamhetens ska ning över elevers
delak ghet görs dels genom BRUK inom
området “Elevernas ansvar och
in ytande”, dels genom elevenkäten.
Frågorna 15 – 19 knyter särskilt ll
fokusområdet.

År F-3
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Under vårt uppstartsarbete vecka
34-36 synliggörs visionen med
eleverna genom diskussioner och
prak skt skapande.
Visionen ska i alla klassrum nnas
synlig i bild och skri .
Visionen synliggörs under läsåret
i vårt värdegrundsarbete med
eleverna

Öka lärarens och
kollegiets trygghet i
a bedöma elevers
kunskaper och ge
goda
förutsä ningar för
elev a visa sina
förmågor och
kunskaper.

Visionen ska
tydliggöras för
våra elever och
vara e levande
förhållningssä .

Regelbundet
på A-lag/
APT/
pedagogiska
diskussioner

All
personal
och
rektor

Vecka 37
och i slutet
av varje
termin

Lärare för
samtliga
klasser

Fri dshemmmet

Fortsa bibliotekspedagogssamarbete
samt läsprojektet från Ystads bibliotek
Ökad IKT-satsning tex greenscreen
Mera drama/teater, tex u från
högläsningsboken vid mellanmålet
Värdegrundsarbete
Visa drama för förskolan för ökat
samarbete förskola-fri ds
även högläsning för fsk
Samarbetslekar i idro shallen även i
samarbete med fsk
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Introducera spel för barn i olika åldrar

ti
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År 4-6
Under vårt uppstartsarbete vecka 34-35
synliggörs visionen med eleverna genom
diskussioner och prak skt skapande.
Visionen ska i alla klassrum nnas synlig i
bild och skri .

Vecka 37
Visionen ska
tydliggöras för
våra elever och
vara e levande
dokument.

Då vi se posi vt
samarbete mellan
fsk och fri ds, vill vi
utöka de a
samarbete. Posi v
önskad e ekt - e
ökat/bibehållet
intresse för fri ds;
posi v
språkutveckling;ök
at läsintresse, ökat
socialt samspel
fortsa intresse för
fri ds även för de
äldre eleverna

Utvärderas
fortlöpande bl a
under
fri dsplanerings
den

Lärare för
samtliga
klasser

All fri dspersonal

År F-3

För a höja elevernas läsutveckling
kommer vi i klassrummet/utomhus
a ha:
● regelbundet, 1gång/månad,
samarbete med
bibliotekspedagog
● ha läsveckor/
intensivläsning veckor
● daglig högläsning med
boksamtal
● minst 3 ggr/v egen läsning
● regelbundet arbeta med
hörförståelse/läsförståelse
med llhörande
skrivuppgi er
●
digt riktade insatser på
grupp/individnivå i
samarbete med
specialpedagog.
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För a höja elevernas stavning samt
språklära kommer vi i klassrum/
grupprum ha regelbunden riktad
undervisning kring:
● Stavningsregler
● skriva både på Ipad och med
pennan
● meningsbyggnad och
interpunk on
● begränsa Ipadens
stavningskontroll
digt riktade insatser på
●
grupp/individnivå i
samarbete med
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Ur
analysen
för läsåret
21/22

Kvalita va och
genomtänkta
lek oner.

v43,v50
v11,v20

Höja elevernas
lägstanivå i
läsning/
läsförståelse/
språklära mot
kunskapskraven
i de olika
årskurserna

Klassens
alla
lärare
samt
specialpedagog

Öka
måluppfyllelsen
i åk 3 i Sv och
Ma

v43,v50
v11,v20

Klassens
alla
lärare
samt
specialpedagog
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År 4-6

Vi vill utveckla tvålärarsystemet och
rikta in oss på a ha ämneslärare i
större utsträckning. Tvålärarsystem i
kärnämnen där vi arbetar delvis två
stycken i klassrummet, delvis
uppdelat. Även med spec-stöd. Vi
ska också avsä a d för
samplanering, utvärdering och
bedömning inom ramen för de a.

Kvalita va och
genomtänkta
lek oner.
Likvärdig
undervisning och
bedömning.
Stärkt vi-känsla.
Ökad
måluppfyllelse.

Vi vill utveckla vår undervisning
genom a arbeta
ämnesövergripande genom
tema skt och sammanhangsstyrd
undervisning.
Vi arbetar dels inom klassen mellan
ämnen (årskurstema), dels genom
e par större projekt under läsåret
gemensamt för stadiet.
Med de a hade vi velat generera
större kollegialt samarbete,
samplanering, utvärdering och
bedömning.

Ökad
måluppfyllelse.
Underlä a
mängd arbete för
eleverna genom
a hi a
gemensamma
nämnare i
kursplanerna.
Minskad stress
och ökat
samarbete
mellan lärarna.

Vecka 43,
50, 11, 20.

43, 50, 11,
20.

Samtliga
Lärare i
arbetslaget.

Samtliga
Lärare i
arbetslaget.

Fortsa bibliotekspedagogssamarbete
läsprojektet från Ystads bibliotek
vi blev erbjudna a vara med i e
bokprojekt där vi ska läsa boken “Man
lever bara nio gånger”. i samband med
de a kopplar vi olika ak viteter.

Ökad ordförståelse
intresse för böcker
och läsning

Ökad IKT-satsning tex greenscreen
Introducera på e tydligt sä , så a
er barn lockas a delta i ak viteten

Få nya ideer och
fantasier ll de olika
ak viteterna.

Mera drama/teater, tex u från
högläsningsboken vid mellanmålet
Visa drama för förskolan för ökat
samarbete förskola-fri ds
även högläsning för fsk

Samarbetslekar ökar
samarbetsförmågan
och rörelseförmågan

Värdegrundsarbete
Vävs in i olika ak viteter, tex vid
drama/teater, bearbetning av
högläsningsböcker etc
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Samarbetslekar i idro shallen även
med fsk
Här kommer vi a genomföra olika
lekar och ak viteter som främjar
barnens samarbetsförmåga. Dock
kommer fokus a riktas på idro er och
lekar som ger rörelseglädje där både
fsk och fri dshemmets barn ska kunna
delta.
Vi kommer a göra enklare yoga och
avslappningsövningar en gång i veckan.
Introducera spel för barn i olika åldrar
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Fri dshemmet

Följa enkla
instruk oner ll spel
och lekar

Yogan/avslappning
har en lugnande
e ekt och ökar
kroppsuppfa ningen.

Utvärderas med
löpande
dokumenta on
som sedan
sammanställs
vecka 42. Vecka
43 diskuteras
sedan de a.

Alla som
arbetar på
fri dshemmet
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Elevhälsoplanen

X

Arbeta med
faddergrupper/
llsammans-grupper

År F-3
En gång per termin ska vi ha ett
gemensamt samarbete med de
olika klasserna. Detta sker
utomhus.

Gemenskap,
trygghet och
samhörighet
mellan elever och
elever-personal.

I början och
slutet av
varje
termin.

Samtliga
i arbetslaget.

År 4-6
Vi kommer a ha två llfällen
under läsåret där vi trä as i
llsammansgrupper. Dessa kommer
a ske utomhus; dig höst samt
vår.

Gemenskap,
trygghet och
samhörighet
mellan elever och
personal.

I början och
slutet av
varje
termin.

Samtliga
i arbetslaget.

Fri dshemmet
Vi kommer fortlöpande ha
samarbete med (främst de äldre
barnen på) förskolan

Gemenskap,
trygghet och
samhörighet
mellan elever och
personal.

I början och
slutet av
varje
termin.

Samtliga
i arbetslaget.

Arbeta med hållbar
konsum on och
produk on
Jämställdhet
Hälsa och välbe nnande

F-3
Möte med eleverna som är grön
aggrepresentanter där de är med
och u ormar ak viteter kring målen.
Under våren kommer vi a ha
skräpplockardag. Under hela läsåret
har vi fokus på a återvinna och
sortera rä . Fokus på matsvinn och
papperskonsum on.
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Under läsåret kommer vi ha fokus på
jämställdhet i våra tema tex Fnbarnkonven on, Barn förr och nu
samt Os-tema.
Under hösten kommer vi a ha en
hälsodag där hälsa och välbe nnande
är i fokus samt genomföra Skoljoggen.

tf

fl

Grön Flagg

Ökad
medvetenhet
kring FN:s
globala mål
nummer 12, 5
och 3.
En bättre
insatt och
engagerad
medborgare i
viktiga frågor
kring jorden
resurser och
medborgare.

v50
v21

Grön
flaggrådet

Jämställdhet
Hälsa och
välbefinnande

År 4-6
Möte med eleverna som är grön
aggrepresentanter där de är med
och u ormar ak viteter kring målen.
Under våren kommer vi a ha
skräpplockardag. Under hela läsåret
har vi fokus på a återvinna och
sortera rä . Fokus på matsvinn och
papperskonsum on.
Under läsåret kommer vi a ha e
yrkestema med eleverna och då bl a
kopplat ll e genusperspek v. Vi
kommer också arbeta kon nuerligt
med e fokus på genus i läroböcker,
skönli eratur mm.
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Under hösten kommer vi a ha en
hälsodag där hälsa och
välbe nnande är i fokus samt
genomföra Skoljoggen.
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Arbeta med hållbar
konsumtion och
produktion

Ökad
medvetenhet
kring FN:s
globala mål
nummer 12, 5
och 3.
En bättre
insatt och
engagerad
medborgare i
viktiga frågor
kring jorden
resurser och
medborgare.

v50, v21

Grön
aggrådet

Hållbar utveckling - oktober
Pyssel med spill från t.ex. trä/
tex lslöjd/matsal samt med övrigt
material som skulle gå ll
återvinning.

Elevers
medvetande om
begreppet hållbar
utveckling.

utvärdering i
november

Samtliga i
arbetslaget

Klimatvecka
Vi uppmärksammar särskilt miljön
genom återvinning se på lmer etc

Skräpplockning
Bygga ex robotar av skräp vi plockat
där vi även odlar krasse på robotarna.
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Tobakspolicyn

ti

ti

Fri dshemmet

Inga under 18 år
använder tobak eller
alkohol.
Tobaks- och
alkoholkonsum onen
hos unga vuxna
minskar.
Ystad är en kommun fri
från narko ka och
andra droger.

Rektor/personal info om
tobakspolicyn på
föräldramöte.

Rektor eller personal informerar på
föräldramöte.

Föräldrarna känner
ll planen.

Läsårsslut

Rektor
och
personal

Klasslärarna informerar om
Ystad kommuns policy.
Samt tar upp de a i
samband med
skräpplockardagarna då
frågan kommer upp
naturligt i elevgrupperna.

År F-3
Gruppdiskussioner/
klassrumsdiskussioner e er
skräpplockardagarna.

Öka elevernas
medvetenhet kring
riskerna vid
användning av
tobak och alkohol.

Lärare informerar eleverna
om Ystads kommuns
handlingsplan

4-6
Under vårt uppstartsarbete vecka 34-35
a på skyltarna som är uppsa a på
skolan och diskutera policyns innebörd.
Ti ar på någon lm och på annat sä tar
upp de nega va konsekvenserna av tobak.

Diskuterar tobakens
nackdelar. En del av ämnet
biologi.
Årskurs 6 samt deras
vårdnadshavare deltar i
kommunens kurs Absolut
Förälder.

tt

tt

ft

tt

fi

ti

tt

ti

ti

tt

ti

tt

Terminslutet

Klasslärare

Motverka a
eleverna börjar
använda tobak

I slutet av
varje termin

Samtliga
lärare i
arbetslaget

Motverka
tobaksanvändande
för bä re miljö/hälsa.
Öka medvetenheten
hos eleverna.

I slutet av
varje termin

Samtliga i
arbetslaget

Årskurs 6 samt deras vårdnadshavare
deltar i kommunens kurs Absolut Förälder.

Fri dshemmet
I samband med skräpplockning talar vi om
tobakens skadeverkningar på bl a vår
hälsa.

tt

ti

Inga under 18 år
använder tobak eller
alkohol.
Tobaks- och
alkoholkonsum onen
hos unga vuxna
minskar.
Ystad är en kommun fri
från narko ka och
andra droger.

IT/
V-klass

tt

fi

ti

ti

ti

fl

ti

fi

tt

ft

fi

ti

tt

tt

ti

ti

tt

Miljöprogram

Arbeta enligt vår IT-plan

Havet, sjöarna och
va endragen har en
god miljö.

Implementera och öka
kompetensen hos såväl
pedagoger som elever
u från ak viteter och
mål i vår Reviderade itplan.

2020 är samtliga av Ystads
kommuns förskolor och
skolor är miljöcer erade
med Grön agg

Arbeta enligt upprä ade IT-plan. Se
verksamhetshandboken.
Ak viteter som utvecklar och stärker
pedagogerna och elevernas digital
kompetens inom planens fyra
områden.

Ökad digital
kompetens inom
områdena: digital
kommunika on,
programmering,
foto/ lm och
källkri k.

Vid läsårets
slut

Samtlig
personal
Förstelärare i
samarbete
med
processledare och
rektor
ansvarar för
a planera
och
genomföra
planen.

U från Grön Flagg arbeta med
målsä ningarna.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Förvaltningen av
kommunens mark- och
va enresurser är
hållbar.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Natur- och
kulturvärden bevaras,
den biologiska
mångfalden är stor och
det nns goda
möjligheter för
frilu sliv.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Se ovan

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

Transporter och
infrastruktur är
miljöanpassade och
möjligheter nns ll e
liv fri från fossilt
bränsle.

SYVplanen

Planera ak viteter
kopplade ll Ystads
kommuns SYV-plan

X

2020 är samtliga av Ystads
kommuns förskolor och
skolor är miljöcer erade
med Grön agg

Skriva ut dubbelsidigt.
Endast skriva ut vid behov. Uppmana i
mailfoten a inte skriva ut mail i onödan.
Hämta omgående utskri erna i skrivaren.

Minskad pappersförbrukning 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 ka ekokarna
oavse mer. Diska med full maskin. Släck
lampor i gemensamma utrymmen.
Använd dörröppnare endast vid behov.

Minskad energiförbrukning

En gång/
termin

Samtlig
personal

U från Grön Flagg arbeta med
målsä ningarna.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Skapa intresse,
inblick och
ny kenhet för
arbetslivet och
olika yrken.

I slutet av
varje läsår.

Samtliga i
arbetslaget.

År F-3
Minst en gång under lågstadie den ska
eleverna möta olika yrkesroller genom
studiebesök/skolbesök. De a sker i
samband med vårt temaarbete kring
närmiljön.

År 4-6

ff

ti

tt

ft

ti

tt

fi

ti

ti

fi

tt

tt

fl

ti

ti

ti

ti

ti

tt

tt

tt

fi

fi

ti

Under hös erminen (beroende på
restrik oner kopplat ll covid) ha
gemensam yrkestemavecka på
mellanstadiet. Bjuda in olika yrken
och arbeta över gränserna.

Skapa intresse,
inblick och
ny kenhet för
arbetslivet och
olika yrken.

I slutet av
varje läsår.

Samtliga i
arbetslaget.

Fri ds
SYV - hela skolans ansvar Avsni 7 ·
28 min · Hur kan du som lärare arbeta
med SYV i alla ämnen?
Jobba u från lmer kring olika yrken.
I takt med a restrik onerna lä ar,
försöka bjuda in föräldrar och andra
som informerar kring olika yrken.
Börja med personer i vår närmiljö
(olika personalkategorier på skolan)

A få barnen a se
a alla yrken har
betydelse och a
alla behövs.

I slutet av
läsåret

Samtliga i
arbetslaget

Årshjul kvalitetsarbete
Kunskapsresultat

Trygghet och trivsel
Sociogram vid behov

KONTINUERLIGT

Utveckling och lärande
Verksamhetsbesök rektor
Kollegiala diskussioner
Utvecklingssamtal

Augusti
September
Oktober

Trygghetsvandring

Kunskapsuppföljning v43-45

tt

Enkät trygghet och trivsel till eleverna utifrån
trygghetsplanen

tt

ti

tt

tt

fi

tt

tt

ti

ti

ti

ti

tt

tt

November

BRUK Självska ning
Varierande innehåll och arbetsformer
Förskolan
Fri dshemmet
Skola och Fklass

Särskilt stöd/extra
anpassningar
Uppmärksammas,
utvärderas och revideras
kon nuerligt under hela
läsåret

December
Januari
Februari
Mars

Kunskapsuppföljning F-6
v 11-12

April

Trygghetsvandring
Enkät trygghet och trivsel till vårdnadshavare
utifrån Trygghetsplanen

Maj

Juni

Utvärdering Trygghetsplan
Kunskapsuppföljning F-6 och betyg
år 6

Utvärdering av verksamhetsplanen

