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Skolans mål:  

Under läsåret har vi tre mål som vi satsar lite extra på. Det första är ett mål som satts av 

Barn - och utbildningsnämnden. 

 Trygghet och studiero  
“Det finns ett samlat arbete med att skapa studiero/arbetsro i utbildningen som barn och 

eleverna deltar i”.  

Det här arbetar  vi tillsammans med 7-9 med, som en gemensam grund inför att vi blir en 

F9-skola. PBS  står för - Positivt Beteendestöd i  Skolan. Det handlar om ett förhållningssätt 

där vi positivt uppmärksammar det beteenden som vi vill ha.  Vi kommer att tillsammans 

med eleverna prata och bestämma hur vi vill ha det på olika platser i skolan. Vi har valt två 

kärnvärden som vi utgår ifrån. “visa vänlighet” och “ta ansvar”. Dessa kärnvärden ska så 

småningom genomsyra skolan och blir en värdegrund som vi har gemensamt. 

Elevkollen -vår uppföljning varje månad för att hålla koll på “tempen” på skolan och i 

klasserna. Här kan vi se hur bl.a. vårt PBS-arbete påverkar elevers känsla av trygghet och 

studiero.  

Feedback / återkoppling 
Det här är en fortsättning på det arbete som vi gjort med att planera för bedömning och bli 

tydligare gentemot eleverna hur de ska nå målen och vad de kan göra för att utvecklas 

vidare. Även här kan vi läsa i BUN’s styrkort en koppling till vårt mål.  

“ Utbildningen skapar goda förutsättningar för delaktighet för alla barn, elever och 

vårdnadshavare i undervisning som gör det möjligt för barn och elever att vara aktiva i 

gemenskap med andra”. Här arbetar vi med att utveckla hur vi ger återkoppling mer 

kontinuerligt och det sker t.ex. ofta via arbeten i classroom där elev och mentorer har 

dialoger runt sina arbeten. 

Vi-känsla 

Vår sista satsning är att aktivt arbeta med att behålla den fina vi-känsla som vi har på skolan. 

Det gäller såväl mellan oss vuxna, vuxna / elever och mellan elever. Vi är under det här året 

väldigt utspridda pga. ny/ombyggnationen och när vårterminen startar har vi skola både i 

nya och gamla skolan och då blir det väldigt påtagligt att vi är åtskilda stora delar av 

skolveckan. Då vill vi arbeta extra för att eleverna fortsättningsvis också ska känna att vi är 



 

en skola. Med bl.a. tvärgruppsaktiviteter i stora, F-6 och mindre F-3, 4-6 och andra 

aktiviteter tror vi oss kunna behålla känslan av en sammanhållen skola.   

Aktuellt i bygget - Inför flytten. 
År 6 flyttar nu på onsdagen och ev lite på torsdag. 

Fritids v.49 på torsdag. 

F-klass v.49 på torsdag.  

År 1 och 2, börjar i nya lokaler till vårterminens start. 

Hkk i våra lokaler efter jul, därav flytt F och fritids nu. 

Övriga klasser kommer att börja ht- 20 i nya lokaler. 

 

Organisationsförändringar till våren 

I 5:an har Heidi haft föräldraledigt och där gör Pernilla ett gott arbete. Första februari 

kommer Heidi tillbaka till klassen efter föräldraledigheten.  

I 1:an har vi också ett byte då Susanne E väljer att prova lite nya jaktmarker och börjar i 

Knåda efter jul. Pernilla kommer att gå in i 1.an från februari och under januari kommer Ida 

Bergman att täcka upp tillsammans med Ewa. Ida är från och med onsdag Ewa, som 

har en planerad operation och beräknas vara  sjukskriven till jul. Rakel Sundström kommer 

också att vara i klassen torsdagar och fredagar fram till jul.  

I 3B kommer Elina att gå på föräldraledighet från 2/12 och då kommer Zsofia Johnson 

tillbaka från sin föräldraledighet och går in i klassen. Där finns redan Lena Altberg, som 

också kommer att vara ansvarig tillsammans med Zsofia. Med i klassen kommer även Agnes 

Vikblad att vara.  
Admentum: Vi pratar lite allmänt om hur det har fungerat och berättar att det måste göras 

ett aktivt val för att få notiser. Detta görs under inställningar och kan bara göras via 

webbsidan. 

  

Övriga frågor:  

Lucia är det i Pingstkyrkan och det är treorna som har hand om det i år. Vi har gjort så, 

eftersom det är så mycket för sexorna i december med nationella prov.  Föräldrar till årskurs 

3 är välkomna att komma och titta. Vi har valt att begränsa den inbjudan eftersom det 

tidigare år har blivit så fullt i kyrkan och inte alla fått plats att sitta. 

  

Frågan om vem som ansvarar för att eleverna kommer till bussen kom upp och det är flera 

som hjälps åt. Vi kom överens om att sammanställa en lista och informera berörda elever 

och vårdnadshavare om hur det fungerar och vem man kan ringa. Vi har Martin Frid, Anders 

Gunnarsson och Lucas Davidsson som hjälps åt, men vi återkommer som sagt med 

information till berörda angående detta.  


