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Västerportskolans verksamhetsplan 2020/2021 
 
Västerportskolan är Ystads kommuns F-9-skola. På skolan finns förskoleklass, fritidshem och grundskola 
1-9. Skolan har 600 elever och 75 personal. Skolan har höga förväntningar på alla som jobbar här, på alla 
elever och på vårdnadshavare. Skolans utgångspunkt är samarbete och samverkan för att alla elever skall få 
möjlighet att avsluta sin grundskola med stolthet och glädje över att ha fått möjlighet att prestera sitt bästa i 
den bästa skolan. 
 
Som elev på vår skola möts du av kompetenta vuxna som verkar för skolans vision och mål. Du kommer att 
mötas av en trygg och trivsam arbetsmiljö med höga förväntningar. Varje dag möts du av tydlig 
undervisning, med tydliga planeringar. Du kommer att få regelbundna återkopplingar på hur du lyckas nå 
verksamhetsmål och kunskapskrav. Du kommer att få träna dina förmågor både enskilt och i grupp så att du 
är väl förberedd för fortsatta studier och arbetsliv.  
 
Lärande sker i undervisning i klassrummet, på fritidshemmet, i skolrestaurang, i skolbibliotek, i idrottshallar 
och i övriga miljöer där utbildning sker. Du skall känna att du är respekterad för den du är, för på vår skola 
är alla välkomna oavsett värderingar, kön, utseende och bakgrund. Skolan har tydliga regler och 
konsekvenser som alla skall förhålla sig till. Du kommer att känna till dem genom att dina lärare informerar 
och diskuterar dem med dig och din klass/grupp. Du skall uppleva att du kan påverka skolans verksamhet, i 
alla lärmiljöer, på olika sätt i enlighet med Barnkonventionen och Ystads kommuns barnchecklista. 
 
På Västerportskolan har eleverna under lång tid visat goda resultat. Kvalitén på undervisningen är  
hög, vilket t ex visar sig genom ett högt meritvärde på niornas slutbetyg. Vi på Västerportskolan arbetar hårt 
för att utvecklas, vi undersöker vilka kompetenser samhället kräver och ger eleverna möjlighet att utveckla 
dessa. Hos oss ska skolan vara och kännas meningsfull. Digitala verktyg utgör en väsentlig beståndsdel i vårt 
arbete för att ge eleverna en adekvat och modern undervisning. Skolans fokusområden baseras på Ystads 
kommun, som 2020/2021 särskilt kommer att belysa området Undervisningskvalitet.  
 
Västerportskolans 
fokusområden: 
 
 
 
 
 
Västerportskolans 
vision: 
 
 
 



 
Västerportskolans mål: 
 

 
Västerportskolans kompetensutvecklingsplan: 
 
Kompetensutvecklingsplanen skall stödja den skolutveckling, det vill säga skolans fokusområden och mål, 
som beskrivs i verksamhetsplanen. Utöver denna kompetensutveckling, för grupp, kan också individuell 
kompetensutveckling stödjas, i överenskommelse med rektor. 
 
 

 
 
 
/Rektor Västerportskolan i Ystad 
 
 
 

Andel elever i årskurs 9 som har behörighet till 
nationellt program i gymnasiet skall vara 95% eller 
högre 

Mäts årligen i samband med gymnasieantagningen 

Alla elever skall trivas i skolan och ha en närvaro 
som överstiger 90% per termin 

Mäts genom regelbundna uppföljningar under 
läsåret samt genom kommunens årliga elevenkät 

Andel elever som anser skolarbetet vara 
meningsfullt skall årligen öka 

Mäts genom den årliga elevenkäten 

Tidpunkt  Aktivitet  Medverkande  Fokusområde 

Augusti  Introduktion 
Verksamhetsplan och 
Arbetsyta 

All personal  Meningsfullhet 

September  Workshop IKT samt 
uppföljning Apple 
Teacher 

All pedagogisk personal  Modern undervisning 

November  Friskvårdsaktivitet 
personal 

All personal  Hälsa 

Januari  Uppföljning och 
analys fokusområden 

All pedagogisk personal  Modern undervisning 

Februari - Mars  Studiecirkel 
Undervisningskvalitet 

All pedagogisk personal 
Förstelärarteam 
IKT-team 

Meningsfullhet 

Maj  Friskvårdsaktivitet  All personal  Hälsa 

Juni  Workshops IKT  All pedagogisk personal   Modern undervisning 


