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Normer och värden 

1. Arbetsro 
 

Elevenkät vt-12 Bra Mindre 

bra  

Inte alls 

bra 
Mål vt-13 

Bra 

Tycker du att du oftast kan arbeta i lugn och ro i 

klassrummet? 

66% 30% 4% 75 % 

 

Föräldraenkät vt-12 Mycket bra 

eller bra 

Inte bra Mål vt-13 
Mycket bra eller bra 

Hur upplever du att ditt barn får arbetsro 

i klassrummet? 

90 % 10 % 92 % 

 

 
Så här ska vi jobba för att nå målet i skolan: 

 Medveten tanke kring möblering, fortsatt värna om en lugn, vacker och stimulerande 

montessorimiljö. 

 Tydliga mål för eleverna både kunskapsmässigt och socialt i IUP och åtgärdsprogram.  

 Individuell planering för varje elev. 

 Uppföljning och utvärdering av pedagogiska planeringar tillsammans med eleverna. 

 Arbeta aktivt med elevinflytande! 

 Medveten tanke kring samlingar och klassråd. 

 Medveten tanke kring elever i behov av särskilt stöd. 

 Lugnt bemötande på morgnarna i samband med skolstart. 

Så här ska vi jobba för att förbättra arbetsron på fritidshemmet och fritidsklubben:  

 Ökad deltagande av vuxna i lek och spel. 

 Personalen har olika ansvarsområden vid utevistelse. 

 Aktiviteter i mindre grupper för att skapa lugn. 

 Pedagogiska planeringar som bidrar till medvetna aktiviteter. 

 Medveten tanke kring samlingar där elevinflytande är en viktig del. 

 Medveten tanke kring elever i behov av särskilt stöd. 

 Uppföljning i åtgärdsprogram kring elever som behöver det. 

Så här ska vi utvärdera:  

Via elev- och föräldraenkäter (december och maj), intervjuer i samband med utvecklingssamtalen 

(november och april/maj) och i samband med samlingar och utvärderingar tillsammans med eleverna. 

 

 

 

 

 

 



2. Trygghetsarbete 

Elevenkät vt-12 Ja Nej  Vet ej Mål vt-13 

 Ja 

Jag kan prata med någon vuxen på skolan om jag är 

ledsen eller om någon varit dum mot mig. 

80% 8 % 12 % 90 % 

Vuxna på skolan säger till om de ser eller får veta att 

någon far illa.  

81% 3% 16 % 90 % 

Jag har blivit kränkt av personal på skolan. 10% 90% 0 % 5 % 

Jag känner mig trygg på skolans toaletter. 80 % 16 % 4 % 90 % 

 
Föräldraenkät 

Föräldraenkät vt-12 Mycket bra eller bra Mål vt-13 

Jag upplever att mitt barn trivs och är trygg på skolan. 100 % 100 % 

Jag upplever att mitt barn är trygg på fritids. 94 % 98 % 

Jag upplever skolans trygghetsarbete som bra. 98 % 100 % 
 

Så här ska vi jobba för att nå målet i skolan och på fritidshemmet samt fritidsklubben: 

 Fler rastvärdar under lunchen. 

 Att jobba för att se och ge tid till alla elever. 

 Arbeta för att vara närvarande i samtal med eleverna. 

 Personalen har olika ansvarsområden vid utevistelse. 

 Aktiviteter i mindre grupper för att skapa lugn. 

 I samlingar och samtalsgrupper prata med eleverna om saker som de kan oroa sig för eller som 

kan vara jobbiga. 

 Arbeta för att skapa goda kontakter mellan elever och personal på lägerskolorna, friluftsdagar 

och aktivitetsdagar. 

 Arbeta för att alla elever följer skolans Trygghets- och ordningsregler och att vi har tydliga 

åtgärder när det inte fungerar. 

 I samtal med eleverna tydligare klargöra skillnaden mellan bråk, kränkning och tillsägelse. 

Så här ska vi utvärdera:  

Via elev- och föräldraenkäter (december och maj), intervjuer i samband med utvecklingssamtalen 

(november och april/maj) och i samband med samlingar och utvärderingar tillsammans med eleverna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunskap och utveckling 

Prov/ bedömning Måluppfyllelse 

i % vt-12 
Mål vt-13 

Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i 

matematik i åk 6 

100 % 100 % 

Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i 

svenska i åk 6 

100 % 100 % 

Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i 

engelska i åk 6 

91 % 100 % 

Andel elever som nått punkt B:4 ”Nya Språket Lyfter” i läsning i åk 2 54 % 100 % 

 

MÅL: Alla elever i åk 6 ska klara delproven på de nationella proven i åk 6 i matematik, svenska och 

engelska 

Så här ska vi jobba för att nå målet: 

 Vi fortsätter utveckla vårt arbete med ”Nya Språket Lyfter” för att utveckla alla elevers läs- 

och skrivförmåga. 

 Fortsatt arbete med tydlig uppföljning i individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. 

 En röd tråd i arbetet med pedagogiska planeringar - skriftliga omdömen och uppsatta 

individuella mål i samarbete med elever och föräldrar. 

 Att på lärarkonferenser och planeringsdagar fortsätta med pedagogiska diskussioner kring 

kunskap, bedömning och uppföljning. 

 Lärarna uppmuntras gå på föreläsningar och kurser för fortbildning och för att vi ska hänga 

med i ny forskning för att hela tiden utvecklas som skola. 

Så här ska vi utvärdera: 

Kontinuerliga kunskapsmätningar under året med noggranna analyser och utvärderingar i alla 

årskurser.  Analyserna kommer att göras av lärare, skolledning och speciallärare. Vi kommer att arbeta 

med att titta på bedömningar av resultaten på de nationella proven för att säkerhetsställa en rättvis 

bedömning. En analys och utvärdering av resultaten på de nationella proven kommer att göras i juni 

efter avslutade prov av skolledning och lärare för att se vilka förmågor/kunskaper vi behöver stärka på 

skolan. Resultaten kommer att jämföras med resultaten i Gävle Kommun och i landet. 

MÅL: Vi arbetar efter att alla elever i åk 2 ska nå nivå avstämning B i ”Nya språket lyfter” 

Så här ska vi jobba för att nå målet: 

 Regelbundna biblioteksbesök och bokprat på barnbiblioteket av alla klasser. Skolan ska arbeta 

för att alla elever har ett bibliotekskort. 

 Skolan ska arbeta aktivt med samarbete med föräldrar för att uppmuntra till läsning. 

 En Läs- och skrivgrupp på skolan har till uppgift att ”bevaka” läs- och skrivutvecklingsfrågor 

och att vara en idébank. 

 Varje elev har tyst läsning i klassrummet varje dag och ingår i läsgrupper regelbundet under 

veckan. 

 Lärare och fritidspersonal arbetar aktivt med högläsning. 

 Uppmuntran och uppföljning via åtgärdsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 Utvecklande av datoranvändande, t.ex. talsyntes, pedagogiska program och interaktiva tavlor 

på skolan. 

 Vi jobbar för att bli säkrare på Skolverkets bedömningsmaterial ”Nya Språket Lyfter” och hur 

vi bedömer eftersom eleverna kan vara på olika nivåer samtidigt. 

 


