PEDAGOGISK RIKTNING
KÄLLAN

BEGREPPSFÖRKLARING
Barn
Alla barn och elever i åldrarna 1-12 år.
Personal
Personal innefattar alla medarbetare som jobbar i verksamheten; all pedagogisk personal, elevhälsa, vaktmästare,
ledning, måltidspersonal, lokalvårdare etcetera
Pedagogisk personal
Pedagogisk personal är de som är delaktiga i utbildningen samt undervisningen.
Lärare
Lärare, förskollärare samt fritidspedagoger som ansvarar för undervisning.
Enhet
De fysiska utrymmena såväl ute som inne, där det bedrivs verksamhet.
Verksamhet
Hela Källan och all personal.
Utbildning
Den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. All personal bidrar till att nå målbilden Hela
barnet, hela dagen, hela vägen.
Undervisning
Målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom
inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden
Lärmiljö
Den miljö och de sammanhang som ett barn befinner sig i under en dag på förskolan eller skolan. Lärmiljön delas in
i fysisk, social och pedagogisk miljö.
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BAKGRUND
Hösten 2017 gav Barn- och utbildningsnämnden, BUN, Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kou, i uppdrag att
planera en ny enhet för förskola och grundskola F-6. Enheten ska rymma ca. 120 förskolebarn och ca. 350 elever i F-6.
Verksamheten ska erbjuda en modern utbildningsplats idag och i framtiden.

SYFTE
”Pedagogisk riktning Källan” är ett gemensamt dokument för hela verksamheten och en utgångspunkt för att
tydliggöra och säkerställa likvärdighet, kvalitet och tillgänglighet i utbildningen. Dokumentet riktar sig till alla som
arbetar i verksamheten.
Utbildning och synen på utbildning är i ständig förändring. Utmaningar såsom digitalisering, demografi, tillgänglighet
förutsätter en verksamhet som kontinuerligt utvecklas.
För att skapa en modern verksamhet som håller över tid krävs ett kritiskt, forskningsbaserat förhållningssätt till den
utbildning som bedrivs och ett ständigt förändringsarbete som syftar till att stärka förutsättningarna för lärande.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har formulerat en målbild som sammanfattar många av de kvaliteter som ska
genomsyra Källan:
Hela barnet, hela dagen, hela vägen innebär att vi strävar efter en verksamhet för barn i åldrarna 1-12 år.
Grundsynen på Källan är att verksamheten utformas med barnets bästa som ledstjärna. Hela barnet, hela dagen, hela
vägen ska vara fundamentet i verksamheten som innebär att barnets utveckling och trygghet är allas ansvar och
omfattar alla personalkategorier. Förhållningssättet är att all personal i verksamheten ska bidra till att göra
utbildningen meningsfull, hanterbar samt begriplig i ett 1-12-årsperspektiv. Detta märks bland annat genom att alla
barn varje dag möts av en trygg och tillgänglig pedagogisk, social och fysisk lärmiljö.
3 (6)

För att detta ska möjliggöras krävs hög samverkan och god kommunikation internt såväl externt. Källan är varje
elevs bästa skola, en skola för alla och för var och en.
Backa barnet är en gemensam modell för kommunen, Region Skåne och Polisen. Vi utgår från varje barns behov av
trygghet, tillhörighet, omsorg, fritid, hälsa och utveckling samt att respekteras och ges möjlighet att ta ansvar. Det
innebär att barnets bästa är kärnan i hela vår verksamhet och i varje beslut. Tillsammans sträcker vi oss längre än de
olika verksamheternas uppdrag för att ge varje barn bästa möjliga start i livet.
Vidare genomsyras verksamheten av kommunens gemensamma värdegrund Bättre tillsammans samt
utbildningsverksamhetens målbild i det systematiska kvalitetsarbetet; Ystad lyfter tillsammans.
Utbildningen är utmanande och har höga förväntningar på pedagogisk personal samt barn och den bedrivs på ett sätt
som stimulerar och stödjer lärande.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ LÄRANDE
Utbildningen ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. Utbildningen ska genomföras så att den stimulerar och
utmanar utveckling och lärande.
Källan är en verksamhet där grunden för lärande tar sin utgångspunkt i rådande
styrdokument med koppling till forskning, vetenskaplig grund samt beprövad
erfarenhet. All undervisning ska vara intellektuellt utmanade och genomföras på
ett sätt som både stimulerar och stödjer fortsatt lärande. Lärarna arbetar systematiskt och utvärderar samt
omvärderar sin egen praktik kontinuerligt.
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” LGR 11
“Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också
kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska
bidra till kontinuitet och progression i barnets utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning.” Lpfö 18
Barnets kunskapsbehov och läroplanen står i centrum för planering av undervisningens mål samt genomförande av
undervisningen. Undervisningen ska bidra till ett mer fördjupat lärande som stöttar barnet till att bland annat se
samband och inta ett kritiskt förhållningssätt.
All undervisning erbjuder variation med möjlighet till både interaktion, diskussion, arbete och reflektion på egen
hand eller tillsammans med andra, intellektuella utmaningar samt stöd och kontinuerlig återkoppling och bedömning.
Undervisningsformen ska stimulera till aktivitet och engagemang.
Lärande är en process. Kunskap formas av varje individ samt i samspel mellan barn och lärare och mellan barn och
barn. För att gynna lärandet är det av vikt att det finns en ömsesidig respekt i relationen mellan samtliga som vistas
på Källan.
Den pedagogiska personalen ger i takt med barnets ålder och mognad, ett utökat eget ansvar så att barnet, med hjälp
och stöd av pedagogen, tar en mer aktiv roll i sin lärprocess.
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FÖRVÄNTNINGAR PÅ RUM FÖR LÄRANDE
På Källan råder ett högt pedagogiskt värde i samtliga miljöer såväl inomhus som utomhus. Ljud, ljus, luft,
temperatur, färgsättning, ytmaterial, möbler, lekredskap och möblering är viktiga komponenter för att få till detta.
Pedagogerna skapar överblickbarhet och tydliga siktlinjer så att den tysta kommunikationen mellan barn och pedagog
ökar och genom detta skapas trygghet och studiero.
Rummets utformning och utrustning möjliggör variation i det pedagogiska arbetet. Källans lokaler erbjuder flexibla
lösningar som ger möjlighet att växla mellan olika lärsituationer utifrån barnens behov och undervisningsinnehåll/upplägg eller efter gruppens sammansättning.
“I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer…” LGR11

Läraren ska
•
•

”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer”
”svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” Lgr11

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av
miljön och planeringen av utbildningen”. Lpfö 18

Arbetslaget ska
•

”verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.” Lpfö 18

Pedagogerna tar ansvar för att möjliggöra en tillgänglig lärmiljö för samtliga barn samt att definiera och kommunicera
syfte och målsättning i situationen så att barnen vet vad som förväntas.
Rummet ska möjliggöra att barnen ges möjlighet att:
•
•
•
•
•

ta del av ett budskap som någon annan framför eller att själv vara avsändare inför en publik,
arbeta praktiskt och laborativt, enskilt eller i grupp,
socialt interagera, miljöer där samarbete och samspel sker mer informellt och spontant,
reflektera individuellt och att arbeta utan distraherande input från annat håll och
samarbeta, lösa problem och samtala i mindre grupper.

Källan är en modern verksamhet, med modern ändamålsenlig teknik, men digitala verktyg får aldrig bli ett
självändamål. Tekniken i sig utvecklar inte automatiskt ett engagemang för barnets lärande eller barn som tar större
ansvar för sitt lärande. För att detta ska bli verklighet krävs en genomtänkt pedagogik avseende hur de digitala
resurserna integreras i undervisningen utifrån tankar om barn och elevers lärande.
Digitala verktyg ska förstärka lärandet, verka inkluderande, skapa likvärdighet och effektivisera administration för att
skapa ett mervärde. I de fall de digitala verktygen inte skapar ett sådant mervärde bör deras användning vid detta
tillfälle ifrågasattas.
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FÖRVÄNTNINGAR PÅ KOLLEGIALT LÄRANDE OCH
SAMVERKAN (INTERN/EXTERN)
På Källan ses utbildning, undervisning, lärande och kompetensutveckling som ett kollegialt, gemensamt ansvar som
inkluderar all personal på skolan. Utgångspunkterna är alltid hela barnet, hela dagen, hela vägen, allas ansvar, och
#gilla_våga_dela. Vi är varandras kompetensutvecklare.
Det finns gemensamma rutiner och riktlinjer för att skapa trygghet och förutsägbarhet. Dessa framtagna rutiner och
riktlinjer efterföljs av samtliga och revideras kontinuerligt. Barnen bjuds in att ta fram dessa i de frågor som de
kan/bör ha påverkan på.
På Källan råder en kultur som bjuder in till att dela med sig av sin kunskap och att lära av och med varandra för att
utveckla utbildningen och verksamheten.
•
•
•
•
•

Pedagoger deltar, samarbetar och samverkar med varandra i pedagogiska forum och didaktiska samtal.
Lärare arbetar tematiskt och ämnesövergripande.
Det finns en struktur och en kultur för spridning av goda undervisningsexempel, vilket leder till en kontinuerlig
utveckling av den egna praktiken.
Det finns struktur och rutiner för kollegial planering, bedömning, utvärdering, reflektion och stöd.
På Källan skapas forum för ett mer strukturerat kollegialt lärande.
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